วันแรก
กรุงเทพ ฯ – สนามบิ นสุวรรณภู มิ
22.00 น. พร้อ มกันที่ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สาย
การบิ น THAI AIRWAYS เพื่อ เตรี ยมตัวเดินทาง และผ่า นขั้นตอนการเช็ ค อิ น
โดยมี เจ้าหน้าที่ บ ริษั ท ฯ คอยต้อ นรับ และอ านวยความสะดวกเรื่ องกระเป๋ า
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
วันที่ สอง สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์ – ศาลาว่าการเมื องสต๊อคโฮล์ม
01.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย แอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ TG960
(มี อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11ชัว่ โมง)
07.00 น. เดินทางถึ งท่ าอากาศยานกรุงสต๊อคโฮล์ ม ประเทศสวีเดน หลั งผ่ านพิธี การตรวจ
คนเข้าเมื อง
นาท่ านเดินทางสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม (Stockholm) นครหลวงของประเทศสวีเดนที่
มี ความสวยงามที่ สุดแห่งหนึ่ งของโลกจนได้รบั การขนานนามว่าความงามบนผิ วน้ า
Beauty On Water หรือราชินีแห่งทะเลบอลติคกรุงสต็อกโฮล์มเป็ นเมื องแห่ง
ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้วย
ความสะดวกสบายและทันสมัยของบ้านเมื องตึก รามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราช
วังตั้งอยู่ ริมน้ าและตามเนิ นสู งตา่ ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมื อ งที่ สวยที่ สุดแห่งหนึ่ งใน
โลกนาท่ านขึ้ นจุดชมวิวบนเนิ นเขาถนนFJALLGATAN เพื่อบันทึ กภาพของกรุง
สต็อคโฮล์มจากมุ มที่ สวยที่ สุดชมเมื องที่ ได้รบั สมญานามว่า เวนิ สแห่งยุ โรปเหนื อ
และยัง ได้รบั การคัดเลื อกให้เป็ นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุ โรปเช่นเดียวกับ
เอเธนส์ปารีสและอัมสเตอร์ดมั ชมวิวสวยของตัวเมื องที่ ต้งั อยู่ บนเกาะใหญ่ 14
เกาะที่ หอ้ มล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติคผ่ านชมสถานที่ สาคัญอาทิ
โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ ทาการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมื องเก่ากมลาสตันซึ่ ง
ปั จจุบันใช้เป็ นสถานที่ รบั รองแขกบ้านแขกเมื อง
นาท่ านชม พิ พิธ ภัณฑ์ เรื อรบโบราณวาซาร์ ซึ่ งสร้างขึ้ นในสมั ยกษัตริย์ กุส สตา
ฟอดอลฟที่ 2 ในช่ วงปี 1626 และถื อ ว่าเป็ นเรือ รบที่ มี อานุ ภ าพร้ายแรงที่ สุ ดใน

เที่ ยง

คา่
วันที่ สาม
เช้า

ยุ คนั้ นกับ ระวางขับ น้ า 1,300 ตัน ปื นใหญ่ 64 กระบอกเพื่อแย่ งชิ งความเป็ นเจ้า
แห่งทะเลบอลติก ซึ่ งก็ตอ้ งผิ ดหวัง อย่ างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ท ะเลเพี ย งลง
สัมผัสน้ าทะเลเพียงไม่ กี่นาที และได้รบั การกู ข้ นมา
ึ้
หลั งจากจมอยู่ ใต้น้ าถึ ง 333
ปี ชมความยิ่ งใหญ่ในอดีตที่ ได้รบั การซ่ อมแซมปะติดปะต่อ ชิ้ นส่ ว นจากเศษผุ พั ง
นับแสนชิ้ นที่ จมและกระจายไปทัว่ ท้องน้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านชมด้านนอก ศาลาว่าการเมื องสต็อคโฮล์ม ซึ่ งใช้เป็ นสถานที่ จดั งานเลี้ ยง
ฉลองสาหรับผู ้ ที่ได้รบั รางวัล โนเบลในทุ กๆสาขา ภายในมี หอ้ ง GOLDEN HALL ที่
ประดับประดาด้วยโมเสคทองคากว่ า 18 ล้านชิ้ นจากนั้ นอิ ส ระให้ท่านได้พักผ่ อ น
ตามอัธยาศัยหรือเดินเล่ นชมเมื องเลื อกซื้ อสิ นค้าบนถนนช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (ไม่
รวมค่าเข้า)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SCANDIC HOTEL , STOCKHOLM หรือเที ยบเท่ า
สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านผ่ านชม กรุงสต๊อคโฮล์ม (Stockholm) ซึ่ งอยู่ บนหมู่ เกาะใหญ่น้อยที่ โอบ
ล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ผ่านชมโรงละครทาเนี ยบรัฐบาลนาท่ านขึ้ นชมวิวบนเนิ น
สู งริมทะเลสาบ
ท่ านจะเห็นทัศนี ยภาพแสนงดงามของท่ าเรือสต๊อคโฮล์ม
เกาะเมื องโบราณสแกนเช็นและเมื องเก่าโอลด์ซิตี้ Old Town
นาท่ านชมเมื องที่ จุดชมวิ วแล้ว ผ่ านไปชม แกมล่ า สแตน เมื องเก่ าแก่ที่ สุ ดและ
สวยงามราวกับภาพวาดปั จจุบันยั งทิ้ งร่องรอยแห่ งความเป็ นเมื องแห่งยุ คกลางและ
ยังเป็ นที่ ต้ งั ของพระราชวังหลวง Royal Palace เป็ นที่ ป ระทั บ อย่ างเป็ นทางการ
ของพระราชวงศ์สวีเดนและเป็ นหนึ่ งในพระราชวังที่ งดงาม มากที่ สุ ด ใน บรรด า
พระราชวังทั้งหมดของยุ โรปลักษณะเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมบาโรคสร้างขึ้ นเมื่ อ
ปี ค.ศ.1754 ภายในมี หอ้ งต่างๆรวมกัน608 ห้องซึ่ งเปิ ดให้ประชาชนเข้าเยี่ ยมชม
ได้ตลอดทั้งปี ในบรรดาห้องต่างๆส่ วนที่ เป็ น จุดเด่น ได้แก่ หอ้ งพระคลั งวิ หารหลวง
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ห้องโถงว่ าการของรัฐHall of State ห้องพักของขุ นนางลาดับต่ างๆและพิพิธ ภัณ ฑ์
โบราณสถานกุ ส ตาฟที่ 3 นอกจากนี้ ความน่ าสนใจอี ก อย่ างของการเที่ ย วชม
พระราชวังหลวงคือการผลัดเปลี่ ยนเวรยามประจาวันของกองทหารรักษาพระองค์
ซึ่ งจะเกิดขึ้ นในเวลาก่อนเที่ ยงของทุ กวันสาหรับย่ านเมื องเก่า Gamla Stan ซึ่ งเป็ น
สถานที่ ต้ งั ของพระราชวังหลวงมี กลิ่ น อายของศตวรรษที่ 17 ทั้ งบ้านเรือ นสิ่ งปลู ก
สร้างที่ มี
ความสวยงามในรูปแบบงานสถาปั ตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกับ
เสน่ หข์ องตรอกซอกซอยต่างๆที่ เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและร้านหนังสื อต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านออกเดิ น ทางโดยรถโค้ชสู่ เมื องคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 240
กม. ใช้เวลา เดิน ทางประมาณ 3.30 ชม.) เมื องใหญ่ที่ ต้งั อยู่ ริม ทะเลสาบแวน
เนิ รน์ 227 ก.ม. ชมความ เป็ นชนบทดั้งเดิ ม ที่ ช าวเมื อ งนอร์ดิก อาศัย มาแต่
โบราณกาลกว่า 1,000 ปี ผ่ านเมื อง Orebro
เมื องใหญ่ ใ นเขตทะเลสาบ
Hjalmaren ระหว่ างทางร่ม รื่ นไปด้วยภู เขาและทะเลสาบอี ก ทั้ งยั งเป็ นแหล่ งตาก
อากาศพักผ่ อนหย่ อนใจหรื อเล่ น กีฬาทางน้ าตกปลาแต่ถ้าเป็ นฤดูหนาวทะเลสาบ
ทุ กแห่งจะกลายเป็ นน้ าแข็ง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SCANDIC WINN HOTEL , KARLSTAD หรือเที ยบเท่ า
คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทางออกเดิน ทางสู่ เมื อ งออสโล ประเทศนอเวย์ เมื อ งหลวงของประเทศ
นอร์เ วย์ (ระยะทาง 2 40 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3.30 ชม.) ได้ถู ก
สถาปนาเมื่ อ ประมาณ 60 ปี มานี้ เองครั้งสมัยที่ ประเทศนอร์เวย์อยู่ ใ นอารักขาของ
เดนมาร์คนั้ น นอร์เวย์ เคยย้ ายเมื อ งหลวงถึ ง2 ครั้งจากกรุ งทรอนไฮม์ เป็ นกรุ ง
เบอร์เก้นจนกระทัง่ ย้ายมาเป็ นกรุงออสโลในปั จจุบัน เมื่ อประมาณ 900 กว่าปี ก่อน
ออสโลเป็ นเมื องอาณานิ คมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้ งโบราณซึ่ งอยู่ ใต้การปกครองใน
ระบอบสมบู รณาญาสิ ทธิ ราชของพระเจ้าฮาโรลด์แแฮร์
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้าสู่ ใจกลางเมื องชมกรุงออสโล (OSLO) ผ่ านชมโบสถ์โดมคาที ดราล ตึก
รัฐสภาอุ ทยานแห่งชาติแล้วนาท่ านชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ Vigeland
Sculpture Park ท่ านจะทึ่ งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุ สตาฟวิกเก
แลนด์ที่ใช้เวลาถึ ง 40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิ ตและทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏ
จักรในหนึ่ งชัว่ ชีวิตของมนุ ษย์ตรงใจกลางของอุ ทยานเป็ นที่ ต้งั ของรูปแกะสลักชื่อโม
โนลิ ทสู ง 17 เมตรแกะสลักจากหินแกรนิ ตชนิ ดแข็ง
จากนั้นนาท่ านถ่ ายรูปกับ ลานกระโดดสกี Holmenkollen สถานที่ แข่งขันกีฬา
โอลิ มปิ กฤดูหนาวที่ ปกติในช่วงเดือนมี นาคมจะใช้เป็ นสถานที่ ชุมนุ มแข่งขันของ
นักเล่ นสกีท้ ังโลกที่ นี่สามารถจุคนได้เกือบหนึ่ งแสนคนอี กทั้งพาท่ านผ่ านชม
โรงแรมที่ รชั กาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับในสมัยที่ เสด็จประพาสยุ โรป
นาท่ านช้อปปิ้ งบริเวณย่ าน ถนน คาร์ลโยฮันน์ ที่ มากไปด้วยร้านค้าชั้นนาและ
ใกล้ๆกันเป็ นที่ ต้งั ของสถานที่ สาคัญไม่ ว่าจะเป็ นพระราชวังหลวงซึ่ งเป็ นที่ ประทับ
ของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและอาคารรัฐสภาเป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเที ยบเท่ า
ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสาราญ DFDS
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุ กท่ านชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสาคัญ
ของเหล่ านักรบไวกิ้ งเมื่ อครั้งที่ เคยรุ่งเรืองในอดีตจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ งที่ สร้าง
จากไม้ ในยุ คคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ดนอกจากนี้ ยัง
จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมื อในชีวิตประจาวันที่ มีอายุ เก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ น
ตานานของชาวไวกิ้ งเรือถื อเป็ น
สิ่ งที่ สาคัญที่ สุด เพราะชาวไวกิ้ งใช้เรือทั้งใน
เรื่องของการรบทาการค้าและออกสารวจหา ดินแดนใหม่ ๆ จนมี คากล่ าวว่าถ้าไม่ มี
เรือไวกิ้ งก็จะไม่ มียุคที่ รุ่งเรืองที่ สุด
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านออกเดิน ทางสู่ ท่ าเรื อ เพื่ อ ลง เรื อ สาราญDFDS Scandinavian Seaway ที่
พรัง่ พร้อมไป ด้วยร้านขายของร้านค้าปลอด ภาษี , ร้านอาหาร, ห้องSauna, Spa
ฯลฯกรุ ณ าเตรี ย มกระเป๋ าส าหรับ ค้างคื น บนเรือ 1คื น เพื่ อ ความสะดวกในการ
เดินทางของท่ าน
ออกเดิ นทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ผ่ านน่ านน้ าของเดนมาร์กและ
สวีเดนเพลิ ดเพลิ นกับ กิจกรรมต่ างๆในเรือ อาทิ ห ้องอบซาวน่ าโรงภาพยนตร์รา้ น
จาหน่ ายสิ น ค้าปลอดภาษีฯลฯ (กรุณาเตรี ยมกระเป๋าสาหรับ ค้างคืนบนเรือ 1
คืน เพื่อความสะดวกของท่ าน)
รับประทานอาหารคา่ ณ เรือDFDS อาหารเป็ นแบบบุ ฟเฟ่ ต์ SCANDINEVIAN
เข้าสู่ที่พกั เรือ DFDS หรือเที ยบเท่ า ห้องพักแบบ INSIDE CABIN (ต้องการ
ห้อง SEA VIEW CABIN เพิ่ม 4,000 บาทต่อท่ าน)
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ าพุแห่ งราชิ นีเกฟิ ออน – เงือกน้อย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ DFDS
นาท่ านเดินทางชมเมื อง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) มหานครหลวงแห่ง
ประเทศเดนมาร์กเป็ นเมื องเก่าแก่เมื องหนึ่ งของยุ โรปก่อตั้งมาราวศตวรรษที่ 10
และเป็ นเมื องใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียได้รบั ฉายาว่าเป็ นสวรรค์
แห่งเมื องท่ าแลดินแดนแห่งเทพนิ ยายรักอมตะเมื องนี้ เป็ นแรงบัลดาลใจและหล่ อ
หลอมกวีระดับโลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันผู ้ สร้างสรรค์นิยายอันลื อชื่ออย่ าง
เจ้าหญิงเงือกน้อยหนู น้อยผู ้ขายไม้ขีดไฟลู กเป็ ดขี้ เหร่ที่ผู้คนทัว่ โลกต่างรูจ้ กั เชิญ
เที่ ยวชมเมื องสวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจ
จากนั้ นน าท่ านชม พระราชวั งฤดู ห น าว Amalienborg Palace ของราชวงศ์
เดนมาร์กปั จจุบันพระราชวังแห่งนี้ ยัง เป็ นสถานที่ ประทั บ ของบรรดาเหล่ าพระ
ราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังอมาเลี ยนบอร์ก มี สถาปั ตยกรรมแบบร็ อ คโคโค
นอกจากจะได้ชมสถาปั ตยกรรมอัน งดงามแล้ วด้านหน้ าของพระราชวังจะมี ก าร

เปลี่ ยนทหารยามหน้าวังทุ กวัน
จากนั้น นาท่ านชม น้ าพุแ ห่ งราชิ นีเกฟิ ออน (Geifion Fountain) อนุ สาวรี ย์ที่เป็ น
ที่ ม าแห่ ง ตานานในการสร้างประเทศโดยมี ตานานเล่ าขานว่ าเทพเจ้าผู ้ ท รง
อิ ทธิ ฤทธิ์ ดลบั นดาลให้พระนางกอบกู ช้ าติโดยพระราชินีเกฟิ อ อนได้แปลงร่ างลู ก
ชาย 4 คนให้เป็ นโคเพื่อ ไถพื้ นดิ นขึ้ นมาจากใต้น้ าให้เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์กใน
ทุ กวันนี้ รูปปั้ นหญิงคนหนึ่ งซึ่ งกาลังถื อแส้ไล่ ววั ทั้ง 4 ตัวตัวอยู่ คือพระราชินีนนั ่ เอง
ถ่ ายรูปกับ เงือกน้อย (Little Mermaid)ตัว เอกจากเนื้ อเรื่ องในเทพนิ ยายอั นแสน
เศร้าของฮันส์ คริ สเตีย นแอนเดอร์เซน นั ก เขีย นชาวเดนมาร์กผู ้ โด่ งดังรู ป ปั้ น ลิ ต
เติลเมอร์เมดโดยประติมากร ชาวเดนมาร์กเอ็ ดวาร์ด อี ริคเซนถู ก นามาตั้งไว้ที่อ่าว
โคเปนเฮเก้น เมื่ อ 97 ปี มาแล้ว
เที่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อิ สระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าย่ านวอล์คกิ้ งสตรีทหรือ ถนนสตรอยก์Stroget ถนนช้
อปปิ้ งที่ ยาวที่ สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมื องไปสิ้ นสุ ดที่ KongensNytorv ที่ มี
สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิ หลุ ยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จาก
สวิส, พอร์ซเลน เป็ นต้น
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั FIRST HOTEL COPENHAGEN หรือเที ยบเท่ า
วันที่ เจ็ด
อิสระช๊อปปิ้ งที่ เมื องโคเปนเฮเก้น – สนามบิ นเดนมาร์ก
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มอิ่มกับเมื องโคเปนเฮเก้น เมื องหลวงของเดนมาร์ก
11.00 น. นาคณะเดินทางสู่สนามบิ นเดนมาร์ก เพื่อให้ท่านมี เวลาในการทาคืนภาษี
(Tax Refund) และ มี เวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายใน
สนามบิ น
14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย แอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ TG951
(มี อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง)

วันที่ แปด สุวรรณภู มิ - กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภู มิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่อ งบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่ อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

10 – 17 เมษายน 2561
12 – 19 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่ าน
69,900
69,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมี เตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

69,900
69,900

ราคา
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
ไม่ รวม
เด็กไม่ มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
ตัว๋
68,900
11,000 42,900
68,900
11,000 42,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ ไม่ รวมค่าวี ซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทู ตสวี เดน**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดิ นทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 30 กก.
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน

 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่ า จ้ างมั ค คุ เทศก์ ค อย บริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่ าใช้จ่ ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่มที่ สงั ่ เพิ่ม นอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่ สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิน ค่าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือ ชาระเงิน ไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับ ทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นั กท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือ เลื่ อ นการเดิ นทาง นักท่ องเที่ ย ว
หรือเอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ ก
ที่ บริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริษทั ไม่ รับ
ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2. กรณี นั กท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต ้องการขอรับ เงิน ค่าบริ การคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คืนที่ บ ริษทั อย่ างใด

อย่ างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อ มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่ าบริการต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ ก ก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คื นเงิน ค่าบริก ารร้อ ยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว ***ในกรณี ที่ว ันเดินทางตรงกับ วันหยุด นักขัต ฤกษ์ ต้อ งยกเลิกรเดิ นทางไม่ นอ้ ยกว่ า
45 วัน***
2.2 ยกเลิ กก่ อนวันเดิ นทางไม่ น้อ ยกว่ า 15 วัน คืน เงินค่ าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริก ารที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ ายที่ ได้จ่ ายจริงจากค่าบริก ารที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมั ดจ าหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มีก ารคืน เงิน มั ดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนัก ขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่ าเป็ นวันหยุ ดท าการ
ของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 20 คน
6. ในกรณี ที่ลูกค้ายื่ นวีซ่ากับทางบริษทั แล้ว ทางบริษทั ขออนุ ญาติไม่ คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่ าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัว ร์นี้ เป็ นทั วร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ ว่ า
บางส่ วนหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่ ว่าบางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิน ทางในกรณี ที่มี นักท่ องเที่ ยวร่วมเดิน ทางน้อ ยกว่ า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กบั นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง
สาหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่ า และอย่ างน้อ ย 10 วันก่ อนการเดิน ทางสาหรับ ประเทศที่ มี วีซ่า แต่ หาก
ทางนัก ท่ องเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ นดีที่จะชาระค่ าบริก ารเพิ่ม จากการที่ มีนั กท่ องเที่ ย วร่ว มเดิน ทางน้อ ยกว่าที่
ทางบริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบค่ าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนังสื อเดิน ทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึ งความปลอดภัย ของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรือ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มิ ได้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน
การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริ การเพิ่ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอั ตรา
แลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่ มี อ านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
9. นักท่ องเที่ ยวต้องมี ความพร้อมในการเดินทางทุ กประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิ ใช่ ความผิ ดของบริษทั อาทิ เช่น วีซ่าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะรับผิ ดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่ วนที่ บริษทั ยังมิ ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษทั หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบัติเท่ านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัว ขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า
สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น

เอกสารประกอบการขอวี ซ่าสวี เดน
**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ ไม่ รวมวันเสาร์-อาทิ ตย์ และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์**
สถานฑูตไม่ อนุ ญาตให้ดึงเล่ มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้น ถ้าท่ านรูว้ ่าต้องใช้เล่ ม กรุณ าแจ้งบริษัท
ทัวร์ฯ เพื่อขอยื่ นวีซ่าล่ วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋ เครื่องบิ นในช่วงที่ ท่านจะเดินทางมาด้วย
การเตรียมเอกสาร
**กรุณาอ่ านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ ายึ ดติดกับการยื่ นในสมัยก่อน**
1. หนังสื อเดินทาง อายุ ใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มี หน้าว่างอย่ างน้อย 2 แผ่ น
2. รูปถ่ ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รู ป พื้ นฉากหลั งรูป ต้องเป็ นพื้ นสี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะ
พื้ นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ ได้) ห้ามสวมแว่ นสายตา (รูป ถ่ ายต้อ งถ่ ายไว้ไม่ เกิ น 6 เดือ น...สถานฑูตมี ก าร
เที ยบรูปกับหน้าวีซ่าที่ เคยได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบี ยนบ้าน (กรุณาถ่ ายหน้าแรกที่ มีรายละเอี ยดบ้านเลขที่ มาด้วย)
5. สาเนาทะเบี ยนสมรส (กรณี ผู้หญิง.....หากมี การเปลี่ ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบี ยนหย่ า (กรณี ผู้หญิง.....ถ้าหย่ าและหากมี การใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)

7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สาเนาใบเปลี่ ยนชื่อ เปลี่ ยนนามสกุ ล (ถ้าหากมี การเปลี่ ยน)
9. สู ติบัตร(กรณี เด็กตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบัตรมา)
10.
กรณี เด็กอายุ ตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่ ) ต้องยื่ นเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้
• เด็กเดินทางกับบุ คคลอื่ น บิ ดาและมารดาต้องท าหนังสื อแสดงความยิ น ยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ ว่ า
การเขตหรื อ อ าเภอเท่ านั้ น และให้ระบุ ว่ า ยิ น ย อมให้ เด็ ก เดิ น ทางกับ ใคร (ระบุ ชื่อ ) มี
ความสัมพันธ์อย่ างไรกับครอบครัว
• เด็กเดิ นทางกับ บิ ดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้นและให้ระบุ ว่า มารดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับบิ ดา (ระบุ ชื่อบิ ดา)
• เด็กเดิ นทางกับ มารดา บิ ดาต้องทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้นและให้ระบุ ว่า บิ ดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุ ชื่อมารดา)
11.
หลัก ฐานการท างาน**(จดหมายรับรองการทางาน / การเรี ยน) ต้องมี อายุ ไ ม่ เกิ น 1 เดือ น
นับจากวันยื่ น
ทาเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น สะกดชื่อ -นามสกุ ลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต**
จดหมาย รับ รองการท างานให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ ต้ อ งระบุ สถานฑู ตแล ะ
ประเทศ)จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ วนั ออกจดหมาย, วันเข้าทางาน, และเงินเดือน
• กรณี ผู้เดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบี ยนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผู ้เป็ นเจ้าของร้านค้า
• กรณี พนักงานบริษทั : ใช้จ ดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้าง ระบุ ตาแหน่ ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง / เงินเดือน
• กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสื อรับรองจากหน่ วยงาน
• กรณี เกษียณอายุ ราชการ: ถ่ ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
• กรณี เป็ นนักเรี ยนนัก ศึกษา: ต้องมี ห นังสื อรับรองจากสถาบันศึก ษา นั้น ว่ากาลั งศึกษาอยู่ ระบุ
ชั้นปี ที่ ศึกษา

12.
หลั ก ฐานการเงิ น (กรุ ณ าเตรี ย มให้ถู กต้ อ ง ใช้ ท้ ั ง Bank guarantee และ STATMENT เล่ ม
เดียวกัน)
• หนังสื อรับ รองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบั ญชี ออมทรัพย์ (Saving account)
ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชีใ ห้ครบถ้ว น (สะกดชื่ อ-นามสกุ ลให้ถู กต้องตามหน้ า
พาสปอร์ต) มี อายุ ไม่ เกิน 20 วัน นับจากวันที่ ยื่นวีซ่า
• STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนที่ จะยื่ นวีซ่า มี ยอดเงินไม่ ตา่ กว่า 100,000
บาทต่อการรับรอง 1 ท่ าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่ กา้ วข้ามเดือน (สะกดชื่อ -นามสกุ ล
ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)มี อายุ ไม่ เกิน 20 วันนับจากวันที่ ยื่นวีซ่า
• สมุ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัพเดทให้เป็ นปั จจุบันและนาสมุ ดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ สถานทู ต
ในวันสัมภาษณ์
** ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็ นสมุ ดบัญชีออมทรัพย์เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **
หมายเหตุหากสมุ ดบัญชีแสดงยอดรวมที่ มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ ต่อเนื่ อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไป
เป็ นยอดของ เดือ น 3 (เดื อน 2 ไม่ มี) ท่ านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ ายสาเนา
สมุ ดบัญชี
• บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving)มาด้วย
หากต้องการใช้บัญชีฝากประจา ต้องเตรียมดังนี้
o หนั งสื อ รับรองสถานะทางการเงิ น (Bank guarantee)ของบั ญชีฝ ากประจ า (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มี อายุ ไม่ เกิน 20 วันนับจากวันที่ จะยื่ นวีซ่า
o สาเนาสมุ ดบัญชีฝากประจา มี ยอดเงินไม่ ตา่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่ าน
หมายเหตุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
• หนังสื อ รับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้อ งระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับ รองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อ ง
ระบุ ชื่อ ผู ้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) (สะกดชื่อ -นามสกุ ลให้ถู กต้องตามหน้าพาสปอร์ต)อายุ ไม่ เกิ น
20 วันนับจากวันที่ จะยื่ นวีซ่า

• กรุณาแนบสู ติบัตร, ทะเบี ยนบ้าน, ทะเบี ยนสมรส หรือ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพัน ธ์
ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จา่ ยให้ลูกจ้าง
• จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุ ว่าเป็ นผู ้รบั รองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น
• หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(กรุณาไม่ ตอ้ งแนบเอกสารบัญชีกระแสรายวันเนื่ องจาก
สถานฑูตไม่ รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุ กกรณี )

