Nice ScaN 3 Caps

เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนื อ

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน
โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ ขอนาท่านเดินทางสูด่ นิ แดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศทีง่ ดงาม สูดอากาศอันแสนบริสทุ ธิ์ กับแถบ
สแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้..
ั่
ั ่ นออกของเกาะซีแลนด์
โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝงทะเลของประเทศเดนมาร์
ก ตัง้ อยูช่ ายฝงตะวั
ั่
ออสโล
นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝงทะเลแบบฟยอร์
ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่ มัลโมยา เกาะเล็กเกาะน้อยทีม่ อี ยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึง่
เป็ นแหล่งน้ าจืดทีส่ าคัญ
ั่
สต็อคโฮล์ม
เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตัง้ อยู่รมิ ชายฝงทะเลทิ
ศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รบั
ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่ งจากเป็ นประเทศทีม่ เี กาะเล็กเกาะน้อย

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
22.30 น.

9-15 ส.ค. / 7-13 ก.ย. / 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. / 3-9 ธ.ค.2561

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้ าที่คอยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

NiceScan3Caps7D/TG, Sep, Nov-Dec2018

1

**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
01.20 น.
07.40 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)-ล่องเรือ DFDS
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG950
**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาบิ น เปลี่ยนเป็ น 00.50 น.**
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาเดิ นทางถึงปลายทาง เปลี่ยนเป็ น 06.35 น.**
นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ เดินทางสูต่ วั เมือง นําท่านชมเมืองโคเปน
เฮเก้น เมืองทีม่ บี รรยากาศสวยซึง้ และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็ นทัง้ เมืองหลวงและ
ั่
ั ่ นออกของเกาะซีแลนด์ และเป็ นย่านธุรกิจทีส่ าํ คัญ
เมืองชายฝงทะเลของประเทศเดนมาร์
ก ตัง้ อยู่ชายฝงตะวั
นําท่านชมเมืองผ่านจัตรุ สั อมาเลียนบอร์กพาเลสและซิ ตี้ฮอลล์ ถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้ อยลิ ตเติ้ลเมอร์เมด
สัญลักษณ์ของเมืองซึง่ ยังคงนังเศร้
่ ารอเจ้าชาย ตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลันของนั
่
กเล่านิทานระดับ
โลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สนั โดยได้รบั การสนับสนุนจาก บริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธคิ าร์ล
สเบิรก์ ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ทีม่ เี รือสินค้าและเรือสําราญจอดเด่นเป็ นสง่า ผ่านสวนสาธารณะ
ท่านจะพบกับ น้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายทีร่ ว่ มสร้างเกาะซีแลนด์ขน้ึ มา จากนัน้ นําท่าน
เข้าชม ปราสาทโรเซนบอร์ก เป็ นปราสาททีส่ ร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือ
สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยงั เป็ นทีเ่ ก็บ
ั บนั อีกด้วย
เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตัง้ แต่อดีตจนถึงปจจุ
ท่านจะได้เห็นห้องเก็บสมบัตอิ นั ลํ้าค่าของราชวงศ์เดนมาร์ค ซึง่ ภายในปราสาทได้จดั แสดงไว้เป็นจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางสูท่ ่าเรือ เพื่อนําท่าน ล่องเรือสาราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศ
เดนมาร์ก สูก่ รุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ DFDS เป็ นเรือสําราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ทีพ่ รังพร้
่ อมไปด้วยสิง่
อํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็ นต้น เชิญ
พักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ ชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ่ตใ์ นเรือ
พร้อมพักค้างคืนบนเรือสําราญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ
หรือช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลายและ
เครือ่ งดื่ม Soft Drink
เข้าพักบนเรือสําราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth Inside อิสระให้
ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ล่องเรือ DFDS-ออสโล (นอร์เวย์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเทียบท่าเรือทีเ่ มืองออสโล ให้ท่านผ่านขัน้ ตอนการเช็คเอ๊าท์จากเรือ พร้อมรับสัมภาระ รถโค้ชรับทีท่ ่าเรือ
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสูใ่ จกลางเมือง กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวง
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ้า
เช้า

ั่
แสนสวมริมชายฝงทะเลออสโลฟยอร์
ดทีม่ บี รรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทีม่ อี ยูม่ ากมาย สร้าง
ทัศนียภาพทีง่ ดงามเกินบรรยาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง Viking Ship Museum อาคารชัน้ เดียวทีจ่ ดั แสดงเรือไวกิง้ 3 ลํา ทีส่ ร้างจาก
ไม้โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและแสดงเกีย่ วกับเครื่องมือในชีวติ ประจําวันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
ชมตํานานความเจริญในอดีตทีย่ งิ่ ใหญ่ของชาวไวกิง้ บรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ทเ่ี ดินทางไกลกว่าค่อนโลก
ด้วยพาหนะนี้ ชาวไวกิง้ ใช้เรือในการรบ ทําการค้าและออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพธิ ภัณฑ์เรือ
ไวกิง้ ทีเ่ ด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ทําจากไม้โอ๊ค ใช้ฝีพายราว 30 คนคาดว่าสร้างขึน้ เพื่อ
กษัตริยไ์ วกิง้ ใช้ในการเดินทางระยะสัน้ ๆ ในทะเล จากนัน้ นําท่านชมสวน ปฏิ มากรรมวิ กเกอร์แลนด์
สวนสาธารณะอันเป็ นผลงานของปฏิมากร ทีน่ ําผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้นําผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูป
ั ้ ฏจักรของชีวติ มนุษย์สงู ถึง 17 เมตร ทีเ่ ป็ นรูปคนจํานวนมากมายปี นปา่ ยกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้าพุ
ปนวั
วงจรชีวิต ทีม่ คี วามหมายสอนใจ จากนัน้ นําท่านผ่านชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคาร
สถาปตั ยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง่
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และทีต่ งั ้ ของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่
สถาปตั ยกรรมทีด่ ทู นั สมัย ประดับไปด้วยนํ้าพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดกู ลมกลืน ใกล้กนั เป็ น
The Nobel Peace Centre สถานทีท่ ม่ี กี ารจัดแสดงเกีย่ วกับผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ
โรงโอเปร่า ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาใหม่ดว้ ยแนวคิดสถาปตั ยกรรมร่วมสมัย จากนัน้ ให้ท่านเดินเล่นและเลือกซือ้
สินค้าแบรนด์เนมรวมถึงสินค้าทีร่ ะลึกต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ งโจฮันสเกทหรือถนนคนเดิ น Walking
Street ในกรุงออสโล
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ออสโล (นอร์เวย์)-คาร์ลสตัด (สวีเดน)- สต็อคโฮล์ม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ั ่ น้ําคาร์ราเวล แม่น้ําสายทีย่ าวทีส่ ดุ ของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชม
เมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝงแม่
ธรรมชาติทส่ี วยงามตลอดการเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็ นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม่ ชี ่อื เสียงเมืองหนึ่งของประเทศ
สวีเดน ซึง่ อยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่าน
ระหว่างสองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษัตริ ย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของ
พระองค์ Karl-Stad ทีน่ ่มี โี บสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1730 จัตุรสั ใจกลางเมือง, ศาลากลาง
ประจําจังหวัดและสะพานหิน ซึง่ เมืองนี้มคี วามเป็ นชนบทดัง้ เดิมทีช่ าวนอร์ดกิ อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า
1,000 ปี นําท่านเดินทางสูใ่ จกลาง กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่ อยู่
บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกําเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รบั
ฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค”
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

14.30 น.

วันทีเ่ จ็ด
05.50 น.

นําท่านผ่านชมโรงละคร ทําเนียบรัฐบาล นําท่านขึน้ ชมวิวบนฟเจลกาตันเนินสูงริมทะเลสาบท่านจะเห็น
ทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์ม,เกาะเมืองโบราณ,พระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดนอันโอ่
โถงงามสง่าด้วยสถาปตั ยกรรมสมัยเรเนซองส์ ปจั จุบนั เป็ นทีเ่ ลีย้ งรับรองผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลโนเบล
นําท่านชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า ชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ (City
Hall) สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปี ค.ศ.1923 และเป็ นโครงการก่อสร้างใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศ
สวีเดน ในศตวรรษที2่ 0 เป็ นทีท่ าํ การของศาลาว่าการเมือง และสถานทีส่ าํ หรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ใน
ทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพทีม่ ขี น้ึ ในออสโล) ตัวตึกทีก่ ่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่ง
ผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรําทีม่ ลี วดลายฝงั หินโมเสกกว่า 19 ล้านชิน้ ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบ
ด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปิ นชัน้ นําใน
เวลานัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีทก่ี ษัตริยก์ ุสตาฟที2่ รับสังให้
่
สร้างเป็ นเรือรบใหญ่ทส่ี ดุ ในยุโรปในสมัยนัน้ แต่เพียง 20 นาทีลงนํ้าเรือวาซ่าทีย่ งิ่ ใหญ่กจ็ มลงอยูใ่ ต้ทะเล
มากกว่า 300 ปี ถึงได้กขู้ น้ึ มาขึน้ มาในศตเนื่องจากสามารถรักษาชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95เปอร์เซ็นต์
และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เป็ นทรัพย์สมบัตทิ างศิลปะทีโ่ ดดเด่นโดยต้องนําชิน้ ส่วน
หลายล้านชิน้ ทีก่ ระจายไปทัวท้
่ องนํ้าแถบนัน้ มาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถอื เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก และมีเวลาให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าชัน้ นําจากย่านช้อปปิ้ งของสต็อค
โฮล์ม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สต็อคโฮล์ม
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัยและให้ท่านเช็คเอ๊าท์ทพ่ี กั
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นอาร์รนั ดา กรุงสต็อคโฮล์ม
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG961
**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาบิ น เปลี่ยนเป็ น 13.30 น.**
กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**เดือน พ.ย. / ธ.ค. เวลาเดิ นทางถึงปลายทาง เปลี่ยนเป็ น 5.45 น.**
**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 โดยจะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

9-15 ส.ค. / 7-13 ก.ย. / 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. / 3-9 ธ.ค.2561

Nice Scan

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน / TG
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ราคาสําหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารอยูแ่ ล้ว ท่านละ

9-15 ส.ค. /
7-13 ก.ย.61

29 พ.ย. - 5 ธ.ค. /
3-9 ธ.ค.61

53,900

49,900

51,900
48,900
13,900
30,900

47,900
44,900
12,900
27,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 25 ท่านและจะต้องชําระมัดจํา 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 ยท่านละ 4,500 บาท ไม่ยืนยันวันและเวลาได้จนกว่าจะมีการยืนยันการจองจากสายการบินและ
ขึน้ อยู่กบั ตารางการบิน และไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้เช่นกัน จะต้องพิ จารณาจํานวนวันที่ ท่านพักด้วย
ว่าท่านอยู่ที่ไหนนานเป็ นพิ เศษ เพราะมีผลต่อการยื่นคําร้องขอวีซ่า กรณี เดิ นทางกับคณะ กรณี การอยู่ต่อของ
ผู้เดิ นทางและไม่ได้ยื่นวีซ่าที่ เดียวกันกับหมู่คณะ ท่านจะต้องดําเนิ นการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ ๆ
ด้วยตัวเอง
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 การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วันทําการ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนนิ้ วมือ
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต็อคโฮล์ม-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด







ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขกรมธรรม์ของบริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พ.ค.
2561
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้นและค่าดําเนินการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,300 บาท (ชําระพร้อมค่า
ทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระราชวังและเขตเมืองเก่า, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไปพร้อม
คณะ ประมาณท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนออกเดินทาง)
 ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์ และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สนิ
หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแต่ไม่เกิน 90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจําตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจําทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจํา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
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หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาํ ให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ํา
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสวีเดน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคําร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทํานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตสวีเดนไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
-

โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า
ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1
ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

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

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้ สําเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
- ถ่ายสําเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้หรือไม่ต่าํ กว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ํากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่าํ กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
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o กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่ง
ยืน่ คําร้องขอวีซ่า 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 ดความสะดวกต่อการทําเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................

NiceScan3Caps7D/TG, Sep, Nov-Dec2018

11

4. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
ที่อยูป่ ั จจุบนั ปั จจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์บา้ น

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

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

..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ที างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์

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

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

กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
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ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ ผี า่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมือหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณีท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณีท่ มี ผี ูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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