Nice Scan 3 Caps
เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยำกำศทีง่ ดงำม สูดอำกำศอันแสนบริสทุ ธิ์ กับแถบ
สแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้..
โคเปนเฮเก้น
ออสโล

สต็อคโฮล์ม

เมืองหลวงและเมืองชำยฝั ง่ ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้ อยู่ชำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์
นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงำมในเขตชำยฝั ง่ ทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่ทสี ่ ดุ ชือมั
่ ลโมยำ เกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยู่สวยงำมมำกและมีทะเลสำบ 343 แห่งซึง่
เป็นแหล่งน้ ำจืดทีส่ ำคัญ
เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตัง้ อยู่รมิ ชำยฝั ง่ ทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รบั
ฉำยำว่ำ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่ งจำกเป็นประเทศทีม่ เี กำะเล็กเกำะน้อย

กำหนดกำรเดิ นทำง

13-19 ก.ย. / 8-14 ต.ค. 2562 เพียง 2 กรุป๊ เท่ำนัน้ !!
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วันแรก
22.30 น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
01.20 น.
07.40 น.

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)-ล่องเรือ DFDS
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG950
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรับสัมภำระ จำกนัน้ เดินทำงสูต่ วั เมือง นำท่ำนชมเมืองโคเปน
เฮเก้น เมืองทีม่ บี รรยำกำศสวยซึ้ง และสง่ำงำมดังเมืองแห่งเทพนิยำย โคเปนเฮเกนเป็ นทัง้ เมืองหลวงและ
เมืองชำยฝั ง่ ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้ อยู่ชำยฝั ง่ ตะวันออกของเกำะซีแลนด์ และเป็ นย่ำนธุรกิจทีส่ ำคัญ
จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูปคูก่ บั เงือกน้ อยลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึง่ ยังคงนั ่งเศร้ำรอเจ้ำชำยตำม
เนื้อเรือ่ งในเทพนิยำยอันลือลั ่นของนักเล่ำนิทำนระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รบั กำร
สนับสนุนจำกบริเวอร์-จำคอบเซ่น เจ้ำของมูลนิธคิ ำร์ลสเบิรก์ ใกล้กนั เป็ นย่ำนท่ำเรือขนำดใหญ่ทมี่ เี รือสินค้ำ
และเรือสำรำญจอดเด่นเป็ นสง่ำ ผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกับ น้าพุเกฟิ ออน เทพธิดำผูเ้ สียสละกับ
บุตรชำยทีร่ ว่ มสร้ำงเกำะซีแลนด์ขน้ึ มำ จำกนัน้ นำท่ำนสูจ่ ตั รุ สั อมาเลียนบอร์กพาเลส ชมและถ่ำยรูป
ภำยนอกพระรำชวังอมำเลียนบอร์กทีป่ ระทับในฤดูหนำวของรำชวงศ์แห่งเดนมำร์กนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ที่
ตกแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค่ และจะมีกำรเปลีย่ นทหำรยำมหน้ำวังทุกวันตอนเทีย่ งเมือ่ สมเด็จพระรำชินีนำถ
เสด็จประทับอยู่ทนี่ ี่เหมือนกับพระรำชวังบัคกิง้ แฮมทีอ่ งั กฤษ และนำท่ำนเข้าชม ปราสาทอมาเลียนบอร์ก
Amalienborg Palace จัดเป็ นทีป่ ระทับของเหล่ำรำชวงศ์เดนมำร์กตัง้ อยู่ภำยในจัตุรสั อมำเลียนบอร์ก เป็ น
อำคำรทีม่ ลี ษั ณะแบบเดียวกันสีห่ ลังด้ำนหน้ำของอำคำรตกแต่งแบบคลำสสิค ภำยในตกแต่งแบบร็อคโคโคมี
ลำนกว้ำงเป็ นลักษณะแปดเหลีย่ ม ตรงกลำงเป็ นอนุเสำวรีย์พระบรมรูปทรงม้ำของผูก้ อ่ ตัง้ ของกษัตริย์เฟ
เดอร์รกิ ที่ 5 (อำคำรของพระรำชวังในส่วนทีพ่ ระมหำกษัตริย์หรือพระรำชินีประทับอยู่ในวันนัน้ ๆ จะถูกปิ ด
ไม่ให้เข้ำชม) พร้อมทัง้ ส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ กี ำรจัดแสดงเรือ่ งรำวควำมเป็ นมำของรำชวงศ์เดนมำร์ก หนึ่ง
ในรำชวงศ์ทเี่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ในโลกด้วย และสิง่ ของต่ำงๆ ของพระรำชวงศ์ซงึ่ สะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมทีท่ นั สมัย
และบุคลิกของกษัตริย์และรำชินี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
อิสระท่ำนชมบริ เวณจัตรุ สั ซิ ตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจำเมือง และท่ำนจะสำมำรถสัมผัส
บรรยำกำศครึกครืน้ ของใจกลำงเมือง ช้อปปิ้ งสินค้ำย่ำนถนนสตรอยก์ Stroget Street ถนนช้อปปิ้ งทีย่ ำวทีส่ ดุ
ในโลก เริม่ จำกศำลำว่ำกำรเมืองไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ทีม่ สี นิ ค้ำแบรนด์เนมชือ่ ดัง อำทิ Louis
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูท่ ่ำเรือ เพื่อนำท่ำน ล่องเรือสาราญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรุงโคเปนเฮเก้น
ประเทศเดนมำร์ก สูก่ รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ DFDS เป็ นเรือสำรำญอันโอ่อ่ำขนำดใหญ่ ทีพ่ รั ่งพร้อมไปด้วย
สิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เช่น ผับ บำร์ ห้องซำวน์น่ำ ร้ำนค้ำปลอดภำษี ห้องเล่มเกมส์ เป็ นต้น
เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ ชมวิวสวยยำมเมือ่ เรือถอนสมอ และรับประทำนอำหำรค่ำแบบบุฟเฟ่ ต์ใน
เรือ พร้อมพักค้ำงคืนบนเรือสำรำญนี้ อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรือชมทัศนียภำพอันสวยงำมบนดำดฟ้ ำเรือ
หรือช้อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลายและ
เครื่องดื่ม Soft Drink
เข้ำพักบนเรือสำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside cabin
อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันทีส่ าม
เช้า

ล่องเรือ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรบนเรือ
เรือเทียบท่ำเรือทีเ่ มืองออสโล ให้ท่ำนผ่ำนขันตอนกำรเช็
้
คเอ๊ำท์จำกเรือ พร้อมรับสัมภำระ รถโค้ชรับทีท่ ่ำเรือ
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูใ่ จกลำงเมือง กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวง
แสนสวมริมชำยฝั ง่ ทะเลออสโลฟยอร์ดทีม่ บี รรยำกำศงดงำมด้วยเกำะเล็กเกำะน้อยทีม่ อี ยู่มำกมำย สร้ำง
ทัศนียภำพทีง่ ดงำมเกินบรรยำย นำท่ำนเข้าชมพิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง Viking Ship Museum อำคำรชัน้
เดียวทีจ่ ดั แสดงเรือไวกิง้ 3 ลำ ทีส่ ร้ำงจำกไม้โดยขุดได้จำกรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
ในชีวติ ประจำวันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชมตำนำนควำมเจริญในอดีตทีย่ งิ่ ใหญ่ของชำวไวกิง้ บรรพบุรษุ
ของชำวนอร์เวย์ทเี่ ดินทำงไกลกว่ำค่อนโลกด้วยพำหนะนี้ ชำวไวกิง้ ใช้เรือในกำรรบ ทำกำรค้ำและออกสำรวจ
หำดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิง้ ทีเ่ ด่นสง่ำคือ เรืออุสแบนนิ ยำว 22 เมตร ทำจำกไม้โอ๊ค ใช้
ฝี พำยรำว 30 คนคำดว่ำสร้ำงขึน้ เพื่อกษัตริย์ไวกิง้ ใช้ในกำรเดินทำงระยะสันๆ
้ ในทะเล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมสวน ปฏิ มากรรมวิ กเกอร์แลนด์ สวนสำธำรณะอันเป็ นผลงำนของปฏิมำกร ทีน่ ำผลงำนของ
กุสตำฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมำกรชือ่ ดังทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้นำผลงำนมำจัดแสดงอย่ำงถำวรในอุทยำน ฟรอก
เนอร์ ทีท่ำนอำจเคยเห็นรูปของเสำโมโนลิท รูปปั น้ วัฏจักรของชีวติ มนุษย์สงู ถึง 17 เมตร ทีเ่ ป็ นรูปคนจำนวน
มำกมำยปี นป่ ำยกันอยู่บนเสำ ชมผลงานน้าพุวงจรชีวิต ทีม่ คี วำมหมำยสอนใจ จำกนัน้ นำท่ ำนผ่ำนชม
ทำเนียบรัฐบำล, พระบรมมหำรำชวัง, อำคำรสถำปั ตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ 100 ปี อำทิ National Theatre,
อำคำรรัฐสภำ และศำลำเทศบำลเมืองเก่ำซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ย่ำนเอเคอร์บรูค Aker Brygge และ
ทีต่ งั ้ ของศำลำว่ำกำร City Hall แนวอำร์ตเดคโค่ สถำปั ตยกรรมทีด่ ทู นั สมัย ประดับไปด้วยน้ ำพุ สวน และ
ประติมำกรรมเติมแต่งให้ดกู ลมกลืน ใกล้กนั เป็ น The Nobel Peace Centre สถำนทีท่ มี่ กี ำรจัดแสดง
เกีย่ วกับผูท้ ไี่ ด้รบั รำงวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่ำ ทีถ่ ูกสร้ำงขึน้ มำใหม่ดว้ ยแนวคิด
สถำปั ตยกรรมร่วมสมัย จำกนัน้ ให้ท่ำนเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมรวมถึงสินค้ำทีร่ ะลึกต่ำงๆ จำก
ย่านช้อปปิ้ งโจฮันสเกทหรือถนนคนเดิ น Walking Street ในกรุงออสโล
***เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
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ออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด (สวีเดน)- สต็อคโฮล์ม
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง)
เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำคำร์รำเวล แม่น้ ำสำยทีย่ ำวทีส่ ุดของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสำบวำเนน ชืน่ ชม
ธรรมชำติทสี่ วยงำมตลอดกำรเดินทำง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมเมืองคำร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงำมเล็กๆ ริมทะเลสำบแวนเนิรน์ ทีม่ ชี อ่ื เสียงเมืองหนึ่งของประเทศ
สวีเดน ซึง่ อยู่ระหว่ำงกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพรำะเป็ นเมืองผ่ำน
ระหว่ำงสองเมืองใหญ่น้ี สร้ำงเมืองโดยกษัตริ ย์คำร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชือ่ เมืองจึงเรียกตำมพระนำมของ
พระองค์ Karl-Stad ทีน่ ี่มโี บสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ำงขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.1730 จัตุรสั ใจกลำงเมือง, ศำลำกลำง
ประจำจังหวัดและสะพำนหิน ซึง่ เมืองนี้มคี วำมเป็ นชนบทดังเดิ
้ มทีช่ ำวนอร์ดกิ อำศัยมำแต่โบรำณกำลกว่ำ
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คา่
วันทีห่ ้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีห่ ก
เช้ำ

1,000 ปี นำท่ำนเดินทำงสู่ใจกลำง กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่ อยู่
บนหมูเ่ กำะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสำบมำลำร์กอ่ กำเนิดนครอันงำมสง่ำ ริมคลองมำกมำยจนได้รบั
ฉำยำ” รำชินีแห่งทะเลบอลติค” (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั ่วโมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมกรุงสต็อคโฮล์ม เริม่ จำกผ่ำนชมโรงละคร ทำเนียบรัฐบำล นำท่ำนขึน้ ชมวิวบนฟเจลกำตันเนินสูง
ริมทะเลสำบท่ำนจะเห็นทัศนียภำพแสนงดงำมของท่ำเรือสต๊อคโฮล์ม, เกำะเมืองโบรำณ, พระบรมมหำ
รำชวังบนเกำะสตำเดนอันโอ่โถงงำมสง่ำด้วยสถำปั ตยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปั จจุบนั เป็ นทีเ่ ลี้ย งรับรองผูท้ ี่
ได้รบั รำงวัลโนเบล นำท่ำนเข้าชมพระราชวังโดรทนิ งโฮล์ม Drottningholm Palace ชมควำมงำมสง่ำ
ของพระรำชวังเก่ำแก่ทกี่ อ่ สร้ำงมำตัง้ แต่ยุคศตวรรษที่ 16 ในรำวปี ค.ศ.1662 และเป็ นทีป่ ระทับของ สมเด็จ
พระรำชำธิบดีคำร์ลที่ 16 กุสตำฟ และสมเด็จพระรำชินีซลิ เวียแห่งสวีเดน รวมไปถึงพระบรมวงศำนุวงศ์ ซึง่
ทรงประทับมำตัง้ แต่ปี ค.ศ.1981 เป็ นพระรำชวังทีไ่ ด้รบั อิทธิพลและมีตน้ แบบมำจำกพระรำชวัง แวร์ซำยส์ใน
ประเทศฝรั ่งเศส ซึง่ ตลอดระยะเวลำทีผ่ ำ่ นมำพระรำชวังโดรทนิงโฮล์ม เป็ นทีป่ ระทับของบรรดำสมำชิก
รำชวงศ์จำกรุน่ สูร่ นุ่ ซึง่ แต่ละพระองค์กท็ ้งิ เครือ่ งหมำยทีบ่ ง่ บอกควำมเป็ นตัวตนในกำรตกแต่งภำยใน โดย
ได้รบั อิทธิพลจำกกำรเปลีย่ นแปลงในแต่ละยุคสมัย เพรำะมีกำรบูรณะอยู่เสมอตลอดระยะเวลำกว่ำ 400 ปี ที่
ผ่ำนมำ นี่คงเป็ นสำเหตุทที่ ำให้พระรำชวังแห่งนี้ ยังคงรักษำสภำพเดิมตัง้ แต่ชว่ งศตวรรษที1่ 6 จนถึงปั จจุบนั
ได้เป็ นอย่ำงดี ปี ค.ศ. 1991 องค์กำร ยูเนสโกจึงประกำศให้พระรำชวังดรอตต์นิงโฮล์มเป็ นมรดกโลกในทีส่ ุด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า นำท่ำนเข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อค
โฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้ำงเสร็จปี ค.ศ.1923 และเป็ นโครงกำรก่อสร้ำงใหญ่ทสี่ ดุ
ของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที2่ 0 เป็ นทีท่ ำกำรของศำลำว่ำกำรเมือง และสถำนทีส่ ำหรับจัดงำนรับรำงวัล
โนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสำขำสันติภำพทีม่ ขี น้ึ ในออสโล) ตัวตึกทีก่ อ่ สร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ำนก้อ น และ
ตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำทีม่ ลี วดลำยฝั งหินโมเสกกว่ำ 19 ล้ำนชิน้ ขัดผิวหน้ำเรียบแล้ว
เคลือบด้วยทอง ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศิลปิ นชัน้
นำในเวลำนัน้ จำกนัน้ นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำทีอ่ ยู่มำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 ทีย่ งั คงรักษำสภำพอำคำรบ้ำน
เรือนได้เป็ นอย่ำงดี ซึง่ ถนนในเมืองยังปูดว้ ยก้อนหินสีเ่ หลีย่ มเล็ก ๆ ให้ท่ำนได้เดินเทีย่ วชมบริเวณเมือง
เก่ำแก่ทสี่ วยงำมรำวกับภำพวำดย้อนสูอ่ ตีดอันรุง่ เรือง ทีป่ ั จจุบนั ยังทิ้งร่องรอยแห่งควำมเป็ นเมืองแห่งยุค
กลำง ให้ท่ำนเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้ำทีร่ ะลึกต่ำงๆ จำกย่ำนเมืองเก่ำ
***เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ

14.30 น.

สต็อคโฮล์ม-สนามบิ น
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยและให้ท่ำนเช็คเอ๊ำท์ที่พกั
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นอาร์รนั ดา กรุงสต็อคโฮล์ม
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG961

วันทีเ่ จ็ด
05.50 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
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**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางต่ อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึน้ อยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพ
อากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

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

Nice Scan 3 Caps

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน / TG
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

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

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

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่ านและจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่ านละ 20,000 บาท
 กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั
ทัวร์ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาการเดิ นทางของท่ านและแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวี
ซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
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 ท่ านที่ ต้องการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้ าที่ทวั ร์ได้ อยู่ต่อได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรป
ค่าธรรมเนี ยท่ านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยันวันและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจากสายการบินและ
ขึ้นอยู่กบั ตารางการบิน และไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน จะต้องพิ จารณาจานวนวันที่ท่านพักด้วย
ว่าท่ านอยูท่ ี่ ไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า กรณี เดิ นทางกับคณะ กรณี การอยู่ต่อของ
ผู้เดิ นทางและไม่ได้ยื่นวีซ่าที่ เดียวกันกับหมู่คณะ ท่ านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ
ด้วยตัวเอง
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วันทาการ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่ านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต็อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด







ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เงือ่ นไขกรมธรรม์ของบริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พ.ค.
2652 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงือ่ นไขของสาย
การบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท (ซึง่ จะจัดเก็บพร้อมค่า
ทัวร์กอ่ นออกเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึง่ จะ
จัดเก็บพร้อมค่าทัวร์กอ่ นออกเดินทาง)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่บริการยกกระเป๋ าและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหาก
ต้องการการบริการยกกระเป่ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า
หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทที่ างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิม่ เติมได้
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การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
 หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทมี่ กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้า มนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ มี่ ปี ั ญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
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 เตี ยงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทมี่ งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสวีเดน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผู้ยื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผู้สมัคร
จะต้องเป็ นผู้ชาระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

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

ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทำงท่ำนใดมีกำรใช้หนังสือเดินทำงเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ผูเ้ ดินทำงต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **

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

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชือ่
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1
ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

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

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชือ่ เจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ ากว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทาจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บคุ คลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุชอ่ื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
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- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ ร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
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โทรศัพท์มือถือ

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

...........................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / 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. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รบั การสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
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(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NiceScan3Caps7D/TG, 13-19 Sep, 8-14 Oct 2019

14

