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สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง (พักบนเรือ 1 คืน)
เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน
➢
➢
➢
➢

By Thai Airway (TG)

กร ุงโคเปนเฮเก้น >> เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรั กในเทพนิยาย
DFDS>> ล่องเรื อสาราญสู่..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอานวยความสะดวกภายในเรื อสาราญ
กร ุงออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่นา่ อยู่ที่สดุ เมืองหนึง่ ของโลก
กร ุงสตอกโฮล์ม >> เป็ นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติ ก”

MEAL

DAY

ITINERARY 7วัน/4คืน (มี รถโค้ชบริการทุกวัน)

1

สนามบินสุวรณภูมิ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) / (TG950 00.50-06.35น.)

2

กรุ งโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ าพุเกฟิ ออน
รู ปปั้ นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ งเรือสาราญ DFDS

DFDS

3

กรุ งออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนประติมากรรมวิกกลันด์-(ผ่านชมศาลาว่าการ
กรุ งออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง–ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

OSLO

4

กรุ งออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุ งสตอกโฮล์ม

เช้า กลางวัน

เย็น

HOTEL

STOCKHOLM
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5

กรุ งสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุ งสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา-ช้อปปิ้ ง

6

สตอกโฮล์ม– สนามบินสตอกโฮล์ม (TG961 13.30-05.45+1 น.)

7

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ

STOCKHOLM

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

(ไม่รวมค่าวีซ่าสวีเดน 3,300 บาท และ
ไม่รวมค่าทิป 1,800 บาท/ท่าน)

6 – 12 มี นาคม 2561

55,900.-

9 - 15 เมษายน 2561
(เทศกาลสงกรานต์)

64,900.-

18 – 24 มิ ถุนายน 2561

54,900.-

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)
22.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ
บริการเอกสารการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้้าพุเกฟิออน
รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ง– เรือส้าราญ DFDS
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950
06.35 น.

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก
จากนั้นนาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านรับสัมภาระแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
นาท่ านชมความงามภายนอกพระราชวั งอามาเลี ย นบอร์ ก อั นเป็น ที่ ประทั บ
ของราชวงศ์ เ ดนมาร์ก ชมอาคารบ้ า นเรื อ น สไตล์ เดนมาร์ ก ชมน้้ าพุ เกฟิ ออน
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กลางวัน
บ่าย

ค่้า

พร้อ มฟั งประวั ติ อั น น่ า ประทั บใจ แล้ ว น าท่ า นชมและถ่ ายรู ป กั บ เงื อกน้ อ ย
“Little Mermaid”อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเก้น
นาท่ านเข้ า ชมปราสาทโรเซนบอร์ก ศิ ล ปะแบบดั ต ช์เ รเนซองส์ ภายในประดั บ
ตกแต่ งด้วยวัตถุล้ าค่าน่ าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งมงกุ ฎที่ประดับด้ วยอั ญ
มณี ที่ ส วยงามล้ าค่ า เก้า อี้ที่ ใ ช้ใ นพระราชพิธี ร าชาภิ เ ษกของกษั ตริ ย์ ราชบัล ลั ง ก์
ตลอดจนอาวุ ธยุท โธปกรณ์ และเสื้ อเกราะของอั ศวิน ซึ่ง ล้วนแล้ว แต่เ ป็นของล้ าค่ า
ในศตวรรษที่17 ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูก สร้างเพื่ อจุดประสงค์ใช้ใ นการพักร้อนของ
เชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)
อิสระให้ ท่า นช้ อปปิ้ ง และเลือ กซื้ อของฝากบนถนนสายช้อ ปปิ้ง ที่ยาวที่ สุด ในยุโรป
“Stroget”
เมื่ อ ได้ เวลาอัน สมควรแล้ ว น าท่ านเดิ นทางสู่ ท่า เรือ เพื่ อ เตรี ยมตั ว เดิ น ทางสู่ กรุ ง
ออสโล โดยเรื อส าราญขนาดใหญ่ DFDS ท่ านสามารถเลือ กซื้ อสิ น ค้า ปลอดภาษี
นานาชนิด และเพลิ ดเพลิ นไปกั บสิ่งอานวยความสะดวกภายในเรือ สาราญ อาทิเช่ น
ไนต์คลับ, บาร์, ห้องเกมส์ ฯลฯ
รับ ประทานอาหารค่้า แบบบุ ฟเฟ่ต์ ณ ภั ตตาคารภายในเรือส้ าราญ DFDS
(2)
ห้องพักภายในเรือส้าราญแบบ 2 Berth Inside
หมายเหตุ
ลูกค้าควรแยกกระเป๋าเตรียม OVER NIGHT BAG สาหรับคืน
แรกที่ใช้บนเรือ DFDS เนื่องจากกระเป๋าใบใหญ่จะไปรั บอี กที ที่
กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

วันที่สามของการเดินทาง (3)
กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์) –สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์
ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวั งหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศั ย
เช้า
รับ ประทารอาหารเช้าแบบบุฟ เฟต์ ณ ภั ต ตาคารภายในเรื อส้ าราญ DFDS
(3)
09.45 น.
เดิน ทางถึง กรุง ออสโล (Oslo) เมื องหลวงของประเทศนอร์เวย์ เดิ มเคยเป็ นชุ มชน
ใหญ่ ของชาวไวกิ้ง โบราณ ปั จจุ บัน ได้ รับการยอมรั บว่ าเป็น เมื อ งที่ น่า อยู่ ที่ สุด เมื อ ง
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กลางวัน

หนึ่ง ของโลกนาท่านชมสวนปฏิมากรรมวิ กกลัน ด์ส วนสาธารณะอัน เป็ นผลงาน
ของปฏิ ม ากรที่ มี ชื่ อ เสี ยงที่ สุ ด ของนอร์ เ วย์ ซึ่ ง แสดงเกี่ ยวกั บวั ฏ จั กรชี วิ ต มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”กลางสวนที่สู งถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หั วหน้าทัว ร์
คอยแนะนาให้ท่านถ่ายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด
นาท่า นผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล สถานที่ม อบรางวัล โนเบลสาขาสัน ติภาพ
ที่ริเ ริ่ม โดยอั ลเฟร็ ด โนเบล ตั้ งแต่ ค.ศ.1895 โดย Norwegian Nobel Committee
ประเทศนอร์เ วย์ เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กผู้ รับรางวั ล พิ ธี ม อบรางวัล มี ขึ้ น ทุ กปี ใ นวั น ที่ 10
ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของ อัลเฟร็ด โนเบล
โนเบล น าท่ านผ่านชมพระราชวั งหลวงของกษั ตริ ย์น อร์เวย์ ที่ สร้ างขึ้น ในช่ว ง
ครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่ อเป็น ที่ ประทั บของ King Charles ที่ 3 แห่ งนอร์ เวย์
และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่ างเป็นทางการของราชวงศ์นอร์เ วย์
นาท่า นผ่านชมAkershus Castle and Fortressเป็ น ปราสาทในยุค กลาง ป้อ มนี้
สร้างเพื่อเป็ นแนวกาแพงป้องกันเมือ งออสโล และปราสาทแห่งนี้ ยังเคยเป็นที่ คุมขั ง
นักโทษอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (4)

ค่้า

น าท่ า นเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อไวกิ้ ง (Viking Ship Museum) ที่ เ ก่ า แก่ แ ละ มี
ชื่อเสียงของกรุงออสโล ฟั งเรื่องราวความเป็น มาของเรือไวกิ้ง อายุพันกว่าปี และการ
เดิน ทางของชาวไวกิ้ งในอดี ต ในพิพิ ธภั ณฑ์ แห่ งนี้มี เรือ ไวกิ้ ง 3 ลา ซึ่งล าที่ ยาวที่สุ ด
คือ 24 เมตร โดยชาวนอร์เ วย์ ได้ ขุด พบ และน าแต่ล ะชิ้น มาประกอบเป็ น รูปเรื อได้
เกือบสมบูรณ์ นาท่ านชมย่านการค้า ที่ขายของที่ ระลึกจากนอร์เวย์ แล้ว อิสระให้ท่า น
พักผ่อน ถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน (5)

นาท่านเข้าที่พัก HOTEL SCANDIC FORNEBU, OSLO 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง (4) กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม (6)
นาท่ านเดิน ทางผ่ า นป่า เขาอั นงดงามสู่ เมื องคาลสตั ท (Karlstad) เมือ งสวยริ ม
ทะเลสาบแวเนิร์น อันงดงามของประเทศสวีเดน จนได้ รับการขนานนามว่าไวกิ้ งแห่ ง
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กลางวัน
บ่าย

ค่้า

สแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน (7)
นาท่ านเดิน ทางผ่านดิน แดนชุม ชนไวกิ้ง แห่ งอดีตของประเทศสวีเ ดน สลับด้ว ยป่ า
เขาและทะเลสาบอัน งดงามสู่กรุง สตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสน
สวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุด ในสแกนดิเนเวี ย
จนได้รั บขนานนามว่ า ราชินี แห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อ ย 14 เกาะ
ที่โอบล้ อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็ น (Lake Malaren) ท า
ให้ส ตอกโฮล์ มเป็ นเมือ งหลวงที่ สวยที่สุ ดแห่ งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ ม งดงาม
แปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมือ งที่ ตั้ งอยู่บนพื้ นน้ า มีส ถานที่ ส าคั ญ อาทิ อาคาร
รัฐสภา, พิพิธภั ณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยน
การ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน (8)

จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือ
เทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง (5) กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา
ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม (9)

กลางวัน
บ่าย

นาท่ านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่ งใช้ เวลาสร้างถึ ง 12 ปี
ออกแบบโดยสถาปนิ กชื่ อ ดั งของสวี เดน คื อ Ragnar Ostberg สร้า งด้ ว ยอิฐ แดง
กว่า 8 ล้ านก้ อน และมุ งหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้า งเสร็จ สมบู รณ์ ในปี 1911 และ
ทุกๆ วันที่ 10 ของเดื อนธั นวาคมของทุ กปี จะมี พิธี เลี้ยงรับรองผู้ ได้รับรางวัลโนเบล
(Nobel Prize)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (10)
จากนั้ นนาท่านเข้าชมพิพิ ธภัณ ฑ์เ รือวาซา (Vasa Museum) เป็น เรือที่ ถูกกู้ ขึ้นมา
ในศ ต วรรษที่ 17 เนื่ อ ง จากส ามารถรั กษาชิ้ น ส่ ว นเดิ ม ข อง เรื อ ไว้ ได้ ก ว่ า 95
เปอร์เ ซ็น ต์ และตกแต่ งประดั บประดาด้ ว ยรูปแกะสลั กนั บร้ อ ยชิ้ น เรือ วาซาเป็ น
ทรัพย์ สมบั ติท างศิล ปะที่ โดดเด่นและเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สาคัญที่ สุดแห่งหนึ่งใน
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โลกในพิ พิธ ภั ณฑ์ ประกอบไปด้ ว ยนิ ทรรศการที่ เกี่ ยวข้อ งกั บเรือ ลานี้ 9 นิท รรศการ
ยัง มีภ าพยนตร์เกี่ ยวกับเรื อวาซา พิ พิ ธภั ณ ฑ์ แห่ งนี้ ดึง ดูด นั กท่ องเที่ ยวได้ มากที่ สุ ด
ในบรรดาพิพิธ ภัณ ฑ์ในสแกนดิเ นเวีย จากนั้น อิสระให้ ท่านได้เลื อกซื้ อของฝากย่า น
ใจกลางเมือง
**อิสระอาหารค่้า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่ าน**
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือ
เทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง (6)
สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินนครสต็ อคโฮล์ ม เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มี
เวลาให้ท่านได้ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
13.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
กรุงเทพฯ
05.45 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง

หมายเหตุ

***************************************************
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันเดินทาง

06อั–ต12
ราค่มีนาาคม
บริก2561
าร

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง

55,900 บาท

33,900 บาท

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

53,900 บาท

33,900 บาท

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)

51,900 บาท

33,900 บาท

เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)

49,900 บาท

31,900 บาท

ห้องพักเดียวเพิมท่านละ

9,500 บาท
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วันเดินทาง

09 - 15 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง

64,900 บาท

36,900 บาท

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

62,900 บาท

36,900 บาท

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)

60,900 บาท

36,900 บาท

เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)

58,900 บาท

34,900 บาท

ห้องพักเดียวเพิมท่านละ

วันเดินทาง

9,500 บาท

18 – 24 มิ ถุนายน 2561

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง

54,900 บาท

33,900 บาท

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

52,900 บาท

33,900 บาท

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง)

50,900 บาท

33,900 บาท

เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)

48,900 บาท

31,900 บาท

ห้องพักเดียวเพิมท่านละ
หมายเหตุ

9,500 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมค่า ธรรมเนียมวีซ่า สวีเดนและค่า ดาเนินการท่านละ 3,300 บาท
ไม่รวมค่า ทิปคนขับรถ,ไกด์ และหัว หน้า ทัว ร์ท่า นละ 1,800 บาท

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อ นุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จ่านวน 25 ท่านขึ้นไป หากจ่านวนผู้โดยสารต่ากว่า 20 ผู้ใหญ่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือนการเดินทางหรือ เปลียนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคาหากสายการบินเปลียนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมทียุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจ่าเป็นต้องจ่ายห้องพักเดียวเพิม (Single)
*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) หรือ ห้องพักเดียว ( Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนืองจากโรงแรมอาจจะ
แยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน
***หากลูกค้าคอนเฟิรม
์ การเดินทาง กรุณาส่งสาเนาพาสปอร์ต เพื่อ จองคิววีซา่ ***
อัตรานี้รวม



ค่าตั๋วเครื่อ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
ค่าโรงแรมทีพัก (สองท่านต่อหนึงห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเทียว, ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ
ตามรายการทีระบุ
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ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯทีคอยอ่านวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ ส่าหรับผู้ เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่
เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุม
ถึงประกันสุขภาพทีไม่ได้เกิดจากโรคประจ่าตัว
ค่าน้่ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลียนราคาตามภาษีน้่ามันหากสายการบินมีการปรับเพิมขึ้นหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม



ค่าท่าหนังสือเดินทาง, ค่าท่าใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว, ค่าใช้จ่ายอัน
เกิดจากการท่าหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินก่าหนด (1ใบ น้่าหนักไม่เกิน30กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง
ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน และค่าดาเนินการท่านละ 3,300 บาท
ค่าทิปคนขับรถ,ไกด์ และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,800 บาท(ชาระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)



ไม่มีแจกกระเป๋า









 ไม่แจกน้าดื่มบนรถ
เงื่อ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
1.
ทางบริษัท ฯ จะขอเก็บเงิ นค่า มัดจ่ าเป็น จ่านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัว ร์หนึงท่าน ท่า นต้อ ง
เตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพืออ่านวยความสะดวกส่าหรับท่านในการท่าวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อ ย
21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในการท่าวี ซ่าเข้ าประเทศ หากเอกสารท่านล่ าช้าไม่ทัน ก่าหนดหรือ ไม่ค รบตาม
มาตรฐานที สถานทู ตก่ าหนดในเรื องการงาน และการเงิ น หรื อการให้ ข้ อมู ลที เป็ น เท็ จอั นเป็น ผลท่ าให้
สถานทูตปฏิเสธการ
ออกวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ่าทั้งหมด และหากวางมั ด
จ่า หรือออกตั๋ วแล้ว บริษั ทฯไม่ส ามารถคืน ค่าตั๋ วได้เ พราะเป็น เงือนไขของสายการบิน เนื่ อ งจากเป็ นตั๋ ว
โปรโมชั่น ซื้อ ตั๋วขายขาด ไม่ส ามารถเปลี่ย นแปลงใดๆได้ทั้ง สิ้น เช่น ไม่ส ามารถ คืนเงิ นค่ าตั๋ว ,
เปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง, เลื่อ นวันเดินทางได้ ฯลฯ
2.
ส่าหรับ ค่าทัวร์ ส่วนที เหลือ บริษัท ฯ จะขอเก็บทั้ งหมดก่อนการเดิน ทางอย่ างน้อ ย 15 วั นท่าการ หาก
ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
3.
หลังจากท่านตกลงการจองและช่าระมัดจ่าเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ๊กซ์ส่าเนาหนังสือเดินทาง
4.
เมื่อ ท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้อา่ นเงื่อนไข
และยอมรับข้อ ตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อ ยแล้ว

การยกเลิก
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันท่าการ คืนค่ามัดจ่าทั้งหมด
 หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ นการไม่คืนเงินค่ามัดจ่าทั้งหมด
หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็ นเงือนไขของสายการบิน เนื่อ งจากเป็นราคาตั๋ว
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โปรโมชั่น ซื้อ ตั๋วขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตั๋ว,
เปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง หรือ เลือ
่ นวันเดินทางได้ ฯลฯ
หากท่านยกเลิกการเดินทาง
อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้างต้น
กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้อมทียืนวีซ่า
ได้ (ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อ นเดินทาง 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืน
มัดจาทั้งหมด *** แต่หากท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยยื่นวีซ่าได้ทันตามกาหนดเวลา
และต้อ งไม่อ ยู่ในเงื่อ นไขที่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ ทางบริษัทฯ จะคืนมัดจาทั้งหมด กรณียัง
ไม่ได้ยื่นวีซ ่า หรือ ออกตั๋ว แต่หากดาเนินการทั้ง 2 อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่อ งบิน ฯลฯ สาหรับผู้ที่มาแทนคิดค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใหม่จริง เช่น ค่าวีซ่า และ ค่าตั๋ว ***
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายทีเกิดตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามค่าเสียหาย เช่น ค่าตั๋ว
โดยสาร, ค่าโรงแรม, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ารถ เป็นต้น
กรณีวีซ ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อ นหรือหลังออกตั๋ว โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่า
ทัวร์ทั้งหมด
กรณีวีซ ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนืองจากผู้เดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า
หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึ้นแล้วกับท่าน
เป็นกรณีไป
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่ว่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
- กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อ ลาก/เข็นได้) ทีจะบรรทุกใส่ใต้ทอ
้ งเครืองบิน น้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิ โ ลกรั ม
(หากน้่าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
- กระเป๋าสาหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่ เ กิ น 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 45 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
- ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครืองได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครืองได้
1 ใบ/ท่านเช่นกัน
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับการจองทัวร์ เนื่อ งจากสถานทีท
่ ่องเที่ยวต่างๆในโปรแกรมทัวร์ไม่
เอื้อ อ านวยต่อ บุคคลดังต่อ ไปนี้
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุทีมีความจ่าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า, หรือเครืองมือต่างๆในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางทีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee

& Entrance Fee)
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การจัดท่าโปรแกรมทัวร์เป็นการก่าหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้าชมนั้นๆ ปิดท่าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
วันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์)
ตามทีระบุไว้ในเอกสารของสถานทีนั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพือให้ท่านได้เข้ามสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการ
ล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึงในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ
จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนืองจากได้ช่าระ Reservation

Fee ไปแล้ว

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่างๆ จะมี
ข้อก่าหนดทีชัดเจน ในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะส่าหรับผู้สูบบุหรี ทั้งนี้เนืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
หมายเหตุ

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ เมื อเกิดเหตุจ่าเป็นหรือ
สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

2.

เนืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ
หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการใดรายการ
หนึง ไม่สามารถน่ามาเป็นส่วนลด หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี

3.
4.
5.

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค่านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ

6.
7.

สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ว)

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีผู้โดยสารถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยกองตรวจคนเข้าเมือง

เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของห้ามน่าเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้
ท่านได้ไม่ว่าจ่านวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์แก่ลูกค้าทีมีการตั้งครรภ์ตั้งแต่
เพือความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

4

เดือนขึ้นไป (เพราะอาจจะเกิดอันตราย /

8.

ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้่าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทีจะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

9.

ท่านทีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพือขอค่ายืน ยั น ว่ า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋า
เดินทาง ต้องออกตั๋วให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่ขอเรียนแนะน่าว่า ท่านควรเช็คกระเป๋ามาสนามบิ น
นานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเช็คไปยุโรปอีกครั้ง เพราะจากสถิติลูกค้าทีกระเป๋าหลง ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าทีเช็ ค
มาจากต่างจังหวัดมากทีสุด

10.

ใน

1

วัน คนขับรถจะท่างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน

ต้องจบงานภายใน

20.00

12

ชม. เช่น เริมงาน

08.00

น.

น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลียน
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11.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิงของสูญหาย อั นเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิ ด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง

12. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท
ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถื อว่า ท่า นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว
ข้อ มูลเพิ่มเติมเรื่อ งโรงแรมที่พก
ั
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าให้ห้องพักแบบห้องเดียว ( Single),
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม

Room) และหรือโรงแรมทีมีห้อง 3 เตียงเดียว แต่อาจจะ

2.
3.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิต่า
กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด
และไม่มีอ่างอาบน้่า ซึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ข้อ มูลเพิ่มเติมเรื่อ งตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครือ
่ งบิน
1. ทางบริษัทได้ส่ารองทีนังพร้อมช่าระเงินมัดจ่าค่าตั๋วเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ่าตั๋วเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครืองบินท่าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามทีเกิดขึ้นจริง
3. ทีนัง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบิน
ก่าหนด ซึงทางสายการบิน จะล็อคทีนังไว้ ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง
และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้่าหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ่านาจในการให้ทีนัง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

เอกสารในการยื่นวี ซ่าประเทศสวี เดน ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
(ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตน ณ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศสวีเดน)
** เอกสารทุ กชุดที่ มีชื่อภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุ กตัวอักษร **
เอกสารที่ตอ้ งเตรียม * ท่านที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์ *
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1.หนังสือเดิน ทาง (Passport) ที่เหลื ออายุใช้งานได้เกิน 6 เดื อนขึ้นไป พร้อมสาเนา 1 ชุด และมีห น้าว่างติดกัน
อย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่ มเก่า โปรดแนบมาด้วย
2.หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) **ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น**
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณ าระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของ แต่
ละสถานฑูต) **ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น**
หากเป็ นภาษาไทย หรือ ทะเบีย นการค้าภาษาไทย ต้อ งแปลที่สถาบันที่ไ ด้รับรองการแปลที่ถูกต้องตามสถาน
ฑูตต้องการเท่านั้น (หากลูกค้ายังไม่ได้แปลมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายแปลประมาณแผ่นละ 300-500 บาท)
- กรณี ที่เป็ นพนัก งานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิส าหกิ จ: ใช้ หนังสือรั บรองการท างานของบริษัท
ที่ทางานอยู่ (ภาษาอั งกฤษเท่ านั้น ) ระบุต าแหนง อัต ราเงิ นเดื อน วันเข้าท างาน และวันที่ อนุ ญ าตให้ล า
งาน มี อายุไ ม่เ กิน 1 เดือน พร้อมแนบ ส าเนาสลิ ปเงิน เดื อน ย้อนหลัง 3 เดื อน พร้ อมฉบั บ แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ
** หากไม่มี ส าเนาสลิ ปเงิ นเดือนหรื อได้รบั เงิ นเดือนเป็ นเงิ น สด ให้ทาหนังสื อชี้ แจงมาเป็ นภาษาอังกฤษ ชี้
แจ้งว่ารับเงิ นเดือนเป็ นเงิ นสด หรือวิธีอื่น แนบมาด้วย **
** สาหรับข้าราชการ กรุณาแนบใบลา และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ มาด้วย **
- กรณี ผูเ้ ดิ นทางเป็ นเจ้าของกิจ การ/เจ้า ของร้านค้า : ใช้ สาเนาหนั งสื อรับรองบริษั ท ฯ หรื อ ส าเนา
ทะเบี ยนพาณิ ช ย์ ที่ มีร ายชื่ อผู ้เดิ น ทางและวัตถุ ประสงค์ของบริ ษัท (ที่ ค ัด ไว้ไม่ เกิ น 6 เดื อน) แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ พร้อมแนบ หลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน
- กรณี เ กษี ยณอายุ: ใช้ หนัง สื อรับรองการเกษี ย ณอายุ การท างาน ออกโดยบริษั ทนายจ้า งล่ า สุ ด พร้อม
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อพิ มพ์โ ดยผูเ้ ดิ นทาง เป็ นภาษาอัง กฤษ โดยระบุ วนั ที่ เกษี ย ณ ชื่อและที่ อยู่
ของนายจ้าง ระยะเวลาการทางานและเงิ นเดือนล่ าสุ ด พร้อมแนบ สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ (ถ้ามี)
- กรณี เป็ นนักเรียนนักศึกษา: ใช้ หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษานั้น ว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่
ศึกษา พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
- กรณี เป็ นแม่ค ้า, ท าธุ รกิ จส่ว นตัว , ทาอาชีพ อิส ระ ต้องพิ มพ์ หนังสื อชี้ แจ้งเกี่ ยวกับอาชี พปั จ จุ บนั เป็ น
ภาษาอั งกฤษ โดยชี้ แจ้ง ว่า ค้าขายเกี่ย วกับอะไร ร้านค้า ตั้ง อยู่ที่ ใด เปิ ดด าเนิ นการมาแล้วกี่ ปี มีรายได้ต่ อ
เดือนเท่ าไร พร้อมแนบ สาเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี มาด้วย
3. หลักฐานการเงิน ** (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ) **
- สเต ทเมนท์ (Bank statement) ประเภทออมทรั พ ย์ ออ กจากธนาค าร ย้อน หลั ง 6 เดื อน พ ร้อ ม
ประทับตราจากธนาคาร หรือ
- สาเนาสมุด บัญ ชีเ งินฝากออมทรั พย์ ย้อนหลั ง 6 เดื อน ต้องอัพ เดททุ ก เดือน หากขาดเดื อนใดเดื อนหนึ่ ง
ต้องขอแบงค์ส เตทเมนท์ เท่ า นั้น พร้อมอัพ เดทเงิ นเยอดปั จ จุบนั พร้อมวัน โชว์ตวั ถื อมาที่ สถานฑู ต พร้อมปรับ
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ยอดเงิ น 7 วันก่อนวัน นัด โชว์ต ัว ควรเลื อกเล่ มที่ มีก ารเข้า -ออกเงิ นสมา่ เสมอ และมีจานวนไม่ต า่ กว่ า 6 หลั ก
เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นพอที่ จะครอบคลุ มกับค่าใช้จ่ายอย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสู่ ภูมิลาเนา
** ในกรณี ที่ สมุ ดบัญ ชี ไม่ มี เลขที่ เล่ มก ำกับ ทุ กหน้ำ รบกวนขอเป็ นสเตทเมนท์ ออกจำกธนำคำรเท่ ำนั้ น
ย้อนหลัง 6 เดื อน พร้อมประทับตรำจำกธนำคำร **
** ในวันที่ แสดงตัว กรุณ านา สมุดบั ญชีเ งินฝากเล่ม จริง ติดมาด้ว ย เนื่อ งจาก สถานทูต อาจเรียกดูสมุ ด
บัญชีเงินฝากเล่มจริงของท่ านในบางกรณี **
- กรณี ที่เดิน ทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีห นึ่ งในการยื่ นขอวีซ่า ต้องออกหนั งสือรับรองค่าใช้จ่า ย
ให้บุคคลในครอบครัว ด้วย เป็ นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ ตาม โดยเฉพาะคู่สามี -ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุ ด
บัญ ชี การเงิ นส่ ว นตัว ประกอบด้ว ยแม้ว่า จะจดทะเบี ยนสมรสแล้ ว ก็ต าม หากมีก ารเงิ น ในบัญ ชีน้ อย ฝ่ ายที่ มี
การเงิ น มากกว่ าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิ น พร้อมระบุชื่อและความสั มพันธ์ ชแจงต่
ี้
อสถานทู ต เป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรด้วย )
4. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร / สาเนาเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
(ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ.. ต้อ งแปลจากสถาบั นที่ ได้รับ รองการแปลที่ถู กต้องเท่ านั้น (หากลู กค้ายังไม่ ได้แปลมา ต้อ ง
เสียค่าใช้จ่ายแปลประมาณแผ่นละ 300-500 บาท)
5. สาเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ตอ้ งแปล)
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ไม่ตอ้ งแปล)
7. กรุ ณาใส่ หมายเลขโทรศัพ ท์มือ ถือ เบอร์โ ทรศั พท์บ ้าน ที่ สามารถติ ดต่ อได้ ลงในสาเนาบัต รประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
8. กรณี เ ด็ก อายุต า่ กวา 18 ปี บริ บูร ณ์: (เด็ กต า่ กว่า 12 ปี ไม่ต ้องโชว์ต ัว คุ ณพ่ อและคุณ แม่ เซ็ นต์ฟอร์มและยื่ น
แทน)
- สูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (สถาบันที่ได้รับรองการแปลเท่านั้น)
- หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท
้ ี่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
โดยให้ทางอาเภอออกให้เท่านั้น เป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ศูนย์รับคาร้อ งขอวีซ ่าประเทศสวีเดน
ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สถานทูตฯ ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องเอกสารในการยื่น ขอวี ซ่า
ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านกรุณาเตรียมเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วนและถูกต้อ งตามรายละเอียด

*** การพิจารณาว่าจะอนุมัติวีซ่าให้หรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจของสถานทูต บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นวีซ่า
แทนท่านเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้บางกรณี การที่ท่านเตรียมเอกสารที่ดี และครบถ้วน
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ถูกต้อง ตามระเบียบของสถานทูตนั้น จะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น สถานทูตอาจเลือกสุ่มตัว อย่างใน
การเรียกสัม ภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางของท่าน เพื่อทาการตรวจ หลังจากท่านเดินทางกลับมาถึง เมืองไทยแล้ว

(ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูร ณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)
** จึงเรียนเพื่อให้ท่านทราบและขออภัยในความไม่ส ะดวกล่ วงหน้า **

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษใครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืน่ วี ซ่าของท่าน
ทางบริษัทฯ จะนาข้อมู ลที่ ท่านให้มา เพื่อลงกรอกในฟอร์มวีซ่า
1. ชือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ........................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเกิด .............................
3. ชือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ..........................................................................................................
4. ทีอยู่ปัจจุบัน (ทีติดต่อได้สะดวก)....................................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .........................
มือถือ .....................................................โทรศัพท์บ้าน ..................................................................
5. อาชีพปัจจุบัน ............................................................................................................................
ชือสถานทีท่างาน หรือร้านค้า ...........................................................................................................
ทีอยู่ .......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ทีท่างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย

(.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่

7. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ................................................................
ทีอยู่ ......................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์ ...................................................…
8. ท่านเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นในสามปีทีผ่านมาหรือไม่

 ไม่เคย

 เคย (โปรดระบุและระยะเวลาทีได้รับวีซ่า)
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………………………………………….…………………………………………………………………….……
9. ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือในการขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

 ไม่เคย

 เคย (โปรดระบุและระยะเวลาทีสแกนลายนิ้วมือ)

………………………………………….…………………………………………………………………….……
ข้อ มูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง (กรุณาเลือกประเภทห้องพัก)
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ ……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ …….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร

ไม่ทานเนื้อวัว

ไม่ทานเนื้อหมู

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัส

อืนๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี)..............................................
เมื่อ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษท
ั ฯ หรือ ชาระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทาง
บริษัทฯ แล้ว

ยืนยันการจอง ชือ-นามสกุล.......................................................................................
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