รหัสทัวร B2B1902431
ทัวรยุโรป THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES สวีเดน นอรเวย
เดนมารค 8 วัน 5 คืน (EK)

ศาลาวาการกรุงสตอกโฮม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - กรุงออสโล – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - ถายรูป

กับเงือกนอย - ลองเรือสําราญ DFDS

THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES
สวีเดน –นอร์ เวย์ – เดนมาร์ ค 8 วัน 5 คืน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - เมืองเกากัมลาสตัน

01.35 น.

ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T
สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.00
น. **

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

08.40 น. ออกเดินทางตอสู กรุงสต็อกโฮลม โดยสายการบินการเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 157

13.10 น.

** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และถึงสต็อกโฮลม เวลา
12.15 น. **
ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม
ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่
31 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานชมกรุงสต็อกโฮลม
(Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะ
ใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake
Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮลม
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นนํ้า มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,
พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนา
ของลานจัตุรัสกวาง เปนตน จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปน
เรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95
เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไป
ดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา
พิพิธภัณฑแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย และ
จากนั้นนําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงใหทานได
ถายรูปที่ระลึก (กรณีพิพิธภัณฑเรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงิน

ทานละ 500 บาท)
คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทียบเทา

วันที่ 3

สต็อกโฮลม – ซิตี้ฮอลล –คารลสตัท

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุง
หลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของ
ทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัม
ลาสตัน อันเปนบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก แลวนําทานขึ้นสูจุดชม
วิวเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางสูเ มืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวางเมือง
สต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวาง
สองเมืองใหญนี้ สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียก
ตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่นี่มีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัส
ใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เขาสูที่พัก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเทา

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 4

คารลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – ศาลาวาการเมืองออสโล – ถนนคารลโจฮันเกท

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของ
อาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริมแมนํ้า ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด
จากนั้นมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซื้อของชอปปﻤง ณ บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl
Johans Gate) ใหทานเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เชา

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มีคาครอง
ชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทาง
ทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ชมอุทยานฟรอก
เนอร (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยชื่อกุสตาฟ วิกเก
แลนด ที่ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎ
จักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบวแดงของทาน
ชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากนั้นนําทานชมบริเวณ
ดานนอกปราสาท Akerrus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

เขาสูที่พัก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรือเทียบเทา

วันที่ 5
เชา

กลางวัน
บาย

15.00 น.

16.30 น.
คํ่า
ที่พัก

ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House –
ลองเรือ DFDS
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตั้งสูง
ตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1952 จากนั้นนํา
ทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุค
คริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ
ในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบทําการคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จน
มีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พาทานถายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี
สถาปตยกรรมที่สวยงามโดดเดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนที่ระลึก อีกทั้งโรงละคร
แหงชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝﻤงของออสโลให
เกิดเปนพื้นที่ที่มีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝﻤงดานตัวเมืองออสโล
นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอมไป
ดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียม
กระเปาสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของทาน)

ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark)
รับประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต" ณ ภัตตาคารบนเรือ
พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ SEA VIEW)

(ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท)
วันที่ 6
เชา

กลางวัน
บาย

โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอรเมด – นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียนบอรก – ช
อปปﻤง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทานเที่ยว
ชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกล
กันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชมนํ้าพุแหงราชินีเกฟ
ออน (Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนาง
กอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต
นํ้า ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่ประทับ
ในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะ
มีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูที่นี่
จากนั้นใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และ
ทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ชอปปﻤงสินคายาน ถนนสตรอยก
(Stroget Street) ถนนชอปปﻤง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่

คํ่า
ที่พัก

Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani,
Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เขาสูที่พัก โรงแรม MARINA หรือเทียบเทา

วันที่ 7

ปราสาทโรเซนบอรก – สนามบิน – ดูไบ

เชา

23.55 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) เปน
ปราสาทที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือสรางในสมัยพระเจาค
ริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสามแหงนี้ยังเปนที่เก็บเครื่องเพชร
มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 152
** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 14.20 น. และถึงดูไบ เวลา 23.45
น.**
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8

ดูไบ – กรุงเทพฯ

15.35 น.

จ03.40
น.

13.15 น.

ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376
** คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา
12.35 น. **
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดการ
เดินทาง

ผูใหญพัก 23 ทาน
ทานละ

11-18 ก.ย. 62

58,888.-

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ
58,888.-

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
58,888.-

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

41,900.- 15,900.-

09-16 ต.ค. 62
11-18 พ.ย. 62

26 พ.ย.-03 ธ.ค.

62

01-08 ธ.ค. 62

29 ธ.ค.-05 ม.ค.

63

59,888.-

59,888.-

59,888.-

42,900.- 15,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

37,900.- 8,900.-

56,900.-

56,900.-

56,900.-

38,900.- 8,900.-

69,900.-

69,900.-

69,900.-

43,900.- 8,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

37,900.- 8,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน
5.
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
6.
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (18 ยูโร)
7.
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน
5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2.

3.

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจายทั้งหมด
2.
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3.
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4.
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9.
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

้ า
2. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
4.1 กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใช้จา
่ ยเอง ใช ้สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป ส่วนตัว
ของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย ้อนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน
แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีท ี
มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทําจดหมายชีแจง
4.2 กรณีเปลียนบ ัญชีเป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่ม (ทังเล่มเก่า –เล่มใหม่)

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15วันทําการ
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) ***
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา

เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่
1. หน ังสอ
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทาง
จะต ้องไม่ชํารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)

ั ชาติไทย แต่พํา นก
***ในกรณี ท ถื
ี อพาสปอร์ต สญ
ั อยู่ต่างประเทศ, ทํ างานอยู่ต่างประเทศ หรือ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
น ักเรียน นก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณ าแจ้ง เจ้าหน้าทีของทางบริษท
ั ให้ท ราบท น
ั ที เพราะ
การยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทู ตต้อ งการเพิมเติม และ บางสถานทูต
อาจไม่ ส ามารถยืนขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้ ข้อ กํ า หนดนีรวมไปถึง ผู ้เดิน ทางทีถือ พาสปอร์ต
ต่างชาติดว้ ย***
3. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 2 ใบ (พืนหลังขาว
เท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
4. หล ักฐานการทํางาน
-

ื
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้
เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

กิจการทีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที
โฉนดทีดิน เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้า
พาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
-

ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก

ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีออกเอกสาร ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้า
ื
พาสปอร์ต ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)

4.3กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา
่ ยเอง
ื
4.3.1. ต ้องทําเป็ นหน ังสือร ับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชอเจ
้าของบัญชี (ผู ้
ทีออกค่า ใช ้จ่ ายให ้) ต้อ งสะกดชือ – สกุล ให้ต รงตามหน้าพาสปอร์ต และบุ ค คลทีเจ ้าของบั ญ ชีออก
ื – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต ้องระบุความสัมพันธ์มา
ค่าใช ้จ่ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต้องสะกดชอ
โดยชัดเจนว่าเกียวข ้องกันอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ
4.3.2. สําเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีออกค่าใช ้จ่ายให ้
4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข ้อ 3.1

ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็ กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็ กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัด
หนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ต
มารดามาด ้วย

-

หากเด็ ก เดิน ทางก บ
ั มารดา จะต ้องมีห นั งสือ ยิน ยอมจากบิด า จากอํ า เภอต ้นสังกั ด (โดยบิด าจะต ้องคั ด
หนั ง สือ ยิน ยอมระบุ ใ ห บ
้ ุ ต รเดิน ทางไปต่ า งประเทศกั บ มารดา) พร ้อมแนบสํ า เนาบั ต รประชาชนหรือ หน า้
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ิ ยอมให ้บุต ร
หากเด็ กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็ กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด
เป็ นผู ้มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
***กรณี เด็ ก อายุ ตํ ากว่า 18 ปี บิด า-มารดาลงชือรั บ รองในแบบฟอร์ม สมั ค รวีซ่ า พร ้อมเดิน ทางมา
ั
าน
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีสถานทูตด ้วย ทงสองท่

่ เท่านน
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา
ั

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
่ เชงเกนประเทศสวีเดน
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ื – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….…………………………………

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………
6. ประเทศทีเกิด………………………………………………………………………….………………………
ั ชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบน
7. สัญชาติปัจจุบน
ั .................................สญ
ั …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คู่สมรสเสียชีวต
ิ )

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
ื ว นามสกุล ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชอตั
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.........................................อีเมล.....................................................
ี ปั จจุบัน........................................................................................................
12. อาชพ
ื
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื ทีอยูข
13. ชอบริ
ษัททีทํางาน ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นั กศก
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย
้ ้ตังแต่วันที................................... ถึงวันที...........................................
เคยได ้ ใชได
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที หากทราบ).............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)....................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื ......................................................
กรุณาระบุชอ

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที
เงินสด

………………………………………………..….
ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชาํ ระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

่ นเกียวข้องใดๆ
หมายเหตุ การอนุ ม ัติวซ
ี ่า เป็นดุ ลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ท
ั ไม่มส
ี ว
ิ งนี
ท งส
ั นท
ั บริษ ท
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอํ า นวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั

