ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
8 วัน 5 คืน
เดินทาง ตุลาคม 62 – มิถนุ ายน 63
สต็อกโฮล์ม | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ล่องเรือสำรำญ
เริ่มต้นเพียง

55,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวำซำ
วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม – ซิตฮี ้ อลล์ – เมืองเก่ำกัมลำสตัน –คำร์ลสตัท
วันที่ 4. คำร์ลสตัท – ออสโล – อุทยำนฟรอกเนอร์ – ศำลำว่ำกำรเมืองออสโล – ถนนคำร์ลโจฮันเกท
วันที่ 5. ลำนกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบรำณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
วันที่ 6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้ เมอร์เมด – นำ้ พุแห่งรำชินีเกฟิ ออน – พระรำชวังอมำเลียนบอร์ก – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 7. ปรำสำทโรเซนบอร์ก – สนำมบิน
วันที่ 8. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหน้ำที่
คอยอำนวยควำมสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพธิ ภัณฑ์เรือวาซา
01.25 น.

06.55 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

ออกเดินทำงสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็ นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึงสต็อก
โฮล์ม เวลา 07.00 น.***
ถึงท่ำอำกำศยำนสต็อกโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลำท้องถิ่นช้ำ
กว่ำประเทศไทย 6 ชั๋ว โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั๋ว โมงในวันที่ 31 มีนำคม 2562) นำท่ ำนผ่ำนพิ ธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศุลกำกร นำท่ำนชมกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวงอัน
งดงำมที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย จนได้รบั ขนำนนำมว่ำ รำชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกำะใหญ่ นอ้ ย 14 เกำะที่โอบล้อม
ด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสำบมำลำเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพืน้ นำ้ มีสถำนที่สำคัญ อำทิ อำคำรรัฐสภำ,
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลำง, มหำวิหำรแห่งเมือง,พระรำชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนกำร์ดทหำรด้ำนหน้ำของลำนจัตุรสั กว้ำง เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็ นเรือที่ถูกกูข้ นึ ้ มำในศตวรรษที่ 17 เนื่องจำกสำมำรถรักษำ
ชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดำด้วยรู ปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวำซำเป็ นทรัพย์สมบัติ
ทำงศิลปะที่โดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สดุ แห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศกำรที่เกี่ยวข้อง
กับ เรือ ลำนี ้ 9 นิ ท รรศกำร ยัง มี ภำพยนตร์เกี่ ยวกับ เรือ วำซำ พิพิ ธ ภัณฑ์แ ห่ง นี ้ดึง ดูดนักท่ องเที่ยวได้ม ำกที่ สุด ในบรรดำ
พิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั QUALITY GLOBE หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 3 สต็อกโฮล์ม – ซิตฮี้ อลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเข้ำชมศำลำว่ำกำรกรุ งสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ
Ragnar Ostberg สร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ำนก้อน และมุงหลังคำด้ว ยหินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ
วันที่ 10 ของเดือนธันวำคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้ งรับรองผูไ้ ด้รบั รำงวัลโนเบล (Nobel Prize) นำท่ำนชมบริเวณเมืองเก่ำกัม
ลำสตัน อันเป็ นบริเวณที่ตั้งของพระรำชวังหลวงให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปที่ระลึก แล้วนำท่ำนขึน้ สูจ่ ดุ ชมวิวเมืองสต็อ กโฮมในแบบพำ
โนรำมำ ณ จุดชมวิวเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำ นเดิน ทำงสู่เมือ งคาลสตั ท (Karlstad) เมื องสวยงำมเล็กๆ ริม ทะเลสำบอยู่ระหว่ำ งเมือ งสต็อ กโฮล์ม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพรำะเป็ นเมืองผ่ำนระหว่ำงสองเมืองใหญ่ นี ้ สร้ำงเมืองโดยกษัตริยค์ ำร์ลที่ 9 (Karl

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

15.00 น.

IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อ เมืองจึงเรียกตำมพระนำมของพระองค์ Karl-stad ที่น่ี มีโบสถ์ใหญ่ ของเมือ ง สร้ำงขึน้ เมื่อ ปี 1730,
จัตรุ สั ใจกลำงเมือง, ศำลำกลำงประจำจังหวัด และสะพำนหิน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั SCANDIC WINN หรือเทียบเท่ำ

คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล –
ถนนคาร์ลโจฮันเกท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทำงสู่กรุ งออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงที่มีค่ำครองชีพสูงที่สดุ ในโลกแทนที่โตเกียว
ออสโลตัง้ อยู่ขอบด้ำนเหนือของอ่ำวฟยอร์ด ระหว่ำงเส้นทำงท่ำนจะได้พบกับสภำพธรรมชำติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชำติท่ี
อุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงำนของปฏิ มำกรเอกชำวนอร์เวย์ช่ือกุสตำฟ วิกเก
แลนด์ ที่ใช้เวลำ 40 ปี ในกำรแกะกลุม่ รูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรง
ใจกลำงของอุทยำนเป็ นที่ตั้งของรู ปแกะสลักชิน้ โบว์แดงของท่ำนชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจำกหินสลักแกรนิ ตเพียง
แท่งเดียว จำกนัน้ นำท่ำนชมบริเวณ ด้ำนนอกปรำสำท Akerrus งำนสถำปั ตยกรรมอันเก่ำแก่ในยุคเรอเนสซองค์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ำนถ่ำยรู ป ศาลาว่าการเมือ งออสโล ซึ่งสร้ำงด้วยสถำปั ตยกรรมที่สวยงำมด้วยลักษณะของอำคำรหอคอยคู่ ตั้งอยู่
บริเวณริมแม่นำ้ ซึ่งรำยล้อมด้วยอำคำรที่สวยงำมริมออสโลฟยอร์ด จำกนั้นมีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นเลือกซือ้ ของช้อปปิ ้ ง ณ
บริเวณถนนคำร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ท่ำนเลือกซือ้ ของฝำกของที่ระลึกตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง
เข้ำสูท่ ่ีพกั โรงแรม QUALITY33 หรือเทียบเท่ำ
(เพื่อควำมสะดวกของท่ำน กรุณำเตรียมกระเป๋ ำสำหรับค้ำงคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)

ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่ น – พิพิธภั ณฑ์เ รื อไวกิ้ง โบราณ – Oslo
Opera House – ล่องเรือ DFDS
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่ำนชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ ั้งสูงตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ เป็ นสถำนที่
จัดกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิ กฤดูหนำวในปี 1952 จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบรำณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ ที่
สร้ำ งจำกไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จ ำกรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจำกนีย้ ัง จัดแสดงเกี่ ยวกับ เครื่อ งมื อ ใน
ชีวิตประจำวันที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี เป็ นตำนำนของชำวไวกิง้ เรือถือเป็ นสิ่งที่สำคัญที่สดุ เพรำะชำวไวกิง้ ใช้เรือทัง้ ใน
เรื่องของกำรรบทำกำรค้ำและออกสำรวจหำดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่ำวว่ำถ้ำไม่มีเรือไวกิง้ ก็จะไม่มียคุ ที่รุง่ เรืองที่สดุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
พำท่ำนถ่ำยรู ป Royal Palace, Akerhus Castle สถำนสำคัญประจำเมือง และมีสถำปั ตยกรรมที่สวยงำมโดดเด่นที่เหมำะ
แก่กำรแวะชมถ่ำยรูปเป็ นที่ระลึก อีกทัง้ โรงละครแห่งชำติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงกำรปรับปรุงบริเวณชำยฝั่ ง
ของออสโลให้เกิดเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีประโยชน์ และกำรปรับผังกำรจรำจรของชำยฝั่ งด้ำนตั วเมืองออสโล
นำท่ ำนเดิน ทำงสู่ท่ าเรื อ เพื่ อ ลงเรื อ ส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่ พรั่งพร้อมไปด้วยร้ำนขำยของ, ร้ำ นค้ำ
ปลอดภำษี ,ร้ำนอำหำร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณำเตรียมกระเป๋ ำสำหรับค้ำงคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อควำมสะดวกของท่ำน)

16.30 น.
ค่า
ที่พัก

ออกเดินทำงสูก่ รุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำร์ก (Denmark)
รับประทำนอำหำรค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์" ณ ภัตตำคำรบนเรือ
พักค้ำ งคืน บนเรือ สำรำญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้อ งพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ี หอ้ งพัก Sea view
cabin มีจำนวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรคืนค่ำใช้จ่ำยให้ท่ำนล่ะ700 บำท)

โคเปนเฮเกน – ลิ ต เติ้ ล เมอร์ เ มด – น้ า พุ แ ห่ ง ราชิ นี เ กฟิ ออน –
วันที่ 6
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทำงถึงกรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำร์ก (Denmark) นำท่ำนเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ำยรู ป
คู่กบั เงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กนั เป็ นย่ำนท่ำเรือขนำดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้ำและเรือสำรำญเทียบท่ำ
อยู่ ชมน้าพุ แห่ งราชินี เกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีตำนำนเล่ำขำนว่ำ "เทพเจ้ำ ผูท้ รงอิทธิ ฤทธิ์ ดลบันดำลให้พระนำง
กอบกูช้ ำติ โดยพระรำชิ นีเ กฟิ ออนได้แปลงร่ำงลูกชำย 4 คนให้เป็ นโคเพื่ อไถพื ้นดิน ขึน้ มำจำกใต้นำ้ ให้เกิ ดเป็ นประเทศ
เดนมำร์กในทุกวันนี ้

กลางวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง
นำเที่ยวชม พระราชวังอมาเลี ยนบอร์ก (Amalienborg Palace) บริเวณด้ำนนอกที่ประทับในฤดูหนำวของรำชวงศ์แห่ ง
เดนมำร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค่ และจะมีกำรเปลี่ยนทหำรยำมหน้ำวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระรำชินีนำถเสด็จประทับอยู่ท่ีน่ี จำกนั้นให้อิสระท่ำนชมบริเวณจัตรุ สั ซิตฮี ้ อลล์ (City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจำเมือง
และท่ำนจะสำมำรถสัมผัสบรรยำกำศครึกครืน้ ของใจกลำงเมือง ช้อปปิ ้ งสินค้ำย่ำน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้
อปปิ ้ ง ที่ ยำวที่ สดุ ในโลก เริ่ม จำกศำลำว่ำ กำรเมื องไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ที่ มีสินค้ำแบรนด์เ นมชื่อ ดัง อำทิ Louis
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย

ค่า

ที่พัก

นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
เช้า

13.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่ำนชมควำมงำมของภำยนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็ นปรำสำทที่สร้ำงขึน้ ในสมัยศตวรรษ
ที่ 17 ในศิ ลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้ำ งในสมัยพระเจ้ำ คริสเตี ยนที่ 4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแล้ว ภำยใน
ปรำสำมแห่งนีย้ งั เป็ นที่เก็บเครื่องเพชร มหำมงกุฎ และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของรำชวงศ์เดนมำร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน
อีกด้วย
นำคณะเดินทำงสู่ สนามบิ น เพื่ อให้ท่ำนมีเวลำในกำรทำ คื น ภาษี (Tax Refund) และ มี เวลำในกำรเลือ กซือ้ สินค้ำใน
ร้ำนค้ำปลอดภำษี ภำยในสนำมบิน
ออกเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
*** ส าหรั บ คณะที่ อ อกเดิ น ทางตั้งแต่ เดือ น ตุ ล าคม 62 เป็ นต้ น ไปจะออกเดิ น ทางเวลา 14.25 น. และไปถึง
กรุ งเทพเวลา 06.00 น. ***

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
06.20 น.

ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ

อัตราค่าบริการ : ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค
8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

04 - 11 ต.ค. 62

63,900

63,900

63,900

63,900

41,900

14,900

17 - 24 ต.ค. 62

63,900

63,900

63,900

63,900

41,900

14,900

08 - 15 พ.ย. 62

59,900

59,900

59,900

59,900

37,900

9,500

22 - 29 พ.ย. 62

59,900

59,900

59,900

59,900

37,900

9,500

03 - 10 ธ.ค. 62

59,900

59,900

59,900

59,900

37,900

9,500

16-23 มี.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

37,900

8,900

4-11 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

69,900

42,900

10,900

5-12 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

69,900

42,900

10,900

22-29 เม.ย. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

40,900

9,900

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

40,900

9,900

21-28 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

37,900

10,900

23-30 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

37,900

10,900

11-18 มิ.ย. 63

69,900

69,900

69,900

69,900

51,900

12,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจำแล้วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั กำรยืนยันว่ำกรุป๊ ออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนั ที
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้
กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขนั้ ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่
หำกในคณะของท่ำนมีผตู้ อ้ งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดิน ทำงท่องเที่ ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่ำ นและครอบครัว ต้อ งให้กำรดูแ ลสมำชิ ก
ภำยในครอบครัวของท่ ำนเอง เนื่อ งจำกกำรเดิ นทำงเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ำ ทัวร์มีควำมจ ำเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร

7.

8.

ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ ซื ้อ ประกั น การเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่ องสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่อ งดื่มที่ส่ งั พิ เศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำ ซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ ำ
นำ้ หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้ , ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้น
ค่ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษี สนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ ำ ธรรมเนี ย มวี ซ่ ำ ประเทศสวี เ ดน (ผู้ย่ื น วี ซ่ ำ ต้อ งช ำระเงิ น ตรงกั บ ศู น ย์ย่ื น วี ซ่ ำ ในวั น ยื่ น เป็ นจ ำนวนเงิ น
โดยประมำณ 3,000 บำท)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (13 ยูโร)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (24 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

กำรพิจำรณำวีซ่ำ เป็ นดุลยพินิ จของสถำนทูต มิใช่ บริษั ททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีแ ละถูกต้องจะช่ว ยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึน้
กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้
สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ศึกษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้
หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุ ณำเตรียมหนังสือ เดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ และจำนวน
หน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทำงบริษัทได้สำรองที่น่ งั พร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำ นไม่ สำรถออกเดิ นทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำ ย
ตำมที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิ น
กำหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นำ้ หนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง
แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง

คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด

5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ ดิน ทำงอื่น ที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำร
เลื่อ นกำรเดิ น ทำงของท่ ำ น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ ำ นจะต้อ งเสี ยค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ ไ ม่ สำมำรถเรียกคื น ได้คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำ
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่
มีอ่ำงอำบนำ้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน)
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) ***
ใช้เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาการ
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ากรุ ณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**
1. หนั งสื อเดิน ทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือ สำหรับประทับวีซ่ำ อย่ำงน้อย 2 หน้ำ
อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ชำรุ ด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ
กรุณำนำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงือ่ นไข และ ข้อกาหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึง
ผู้เดินทางที่ถอื พาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รู ปถ่าย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ (พืน้ หลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน
6 เดือนห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ ดินทำงเป็ นกรรมกำร
หรือหุน้ ส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403)
- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมำยชีแ้ จงกำรทำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รู ป
ถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำที่ โฉนดที่ดิน เป็ นต้น
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงำน
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้คำว่ำ “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ย่นื )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่กำลังศึกษำอยู่
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้คำว่ำ “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ย่นื )
4. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ ยเอง
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป ส่วนตัวของผูเ้ ดินทำง ถ่ำยสำเนำ
ย้อนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกค้ำทำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15

วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ และบัญชีตอ้ งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็ น STATEMENT พร้อมทาจดหมาย
ชีแ้ จง
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเล่มใหม่ ให้ท่ำนถ่ำยสำเนำสมุดบัญชีมำทั้งสองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่ำ –เล่มใหม่)
4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง
4.3.1. ต้องทำเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุช่อื เจ้ำของบัญชี (ผูท้ ่ีออกค่ำใช้จ่ำยให้) ต้อง
สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้ำของบัญชีออกค่ำใช้จ่ำยให้ (ผูเ้ ดินทำง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล
ให้ตรงตามหน้ าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุควำมสัมพันธ์มำโดยชัดเจนว่ำเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร ฉบับภำษำอังกฤษ
4.3.2. สำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท้ ่ีออกค่ำใช้จ่ำยให้
4.3.3. สำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่วนตัว
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- บัตรประชำชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ้ำมี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย
- หากเด็ ก ไม่ ได้ เดิ น ทางพร้ อ มกั บบิ ด าและมารดา ทั้งบิ ดำและมำรดำจะต้อ งคัดหนังสือระบุยิน ยอมให้บุตรเดิ นทำงไป
ต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ต
บิดำและมำรดำ
- กรณีเด็ กที่ บิ ดา-มารดาหย่ าร้าง จะต้อ งแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู้มีอำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
***กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย ทั้ง
สองท่าน
7. ท่ำนไม่จำเป็ นต้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน

(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………….…………………….…
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….…………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถำนที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….………………………
7. สัญชำติปัจจุบนั .................................สัญชำติโดยกำเนิด หำกต่ำงจำกปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชำย
หญิง
9. สถำนภำพ
โสด
แต่งงำน (จดทะเบียน)
แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)
หย่ำ
แยกกันอยู่
หม้ำย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผูเ้ ยำว์ กรุณำกรอก ชื่อตัว นำมสกุล ที่อยู่(หำกต่ำงจำกผูข้ อ) และสัญชำติของผูม้ ีอำนำจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยำว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.........................................อีเมล.....................................................
12. อำชีพปั จจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทำงำน ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชื่อ ที่อยู่ของสถำบันศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซ่ำเชงเกนที่เคยได้รบั ในระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่................................... ถึงวันที่...........................................
15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้ มือเพื่อกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี ้
ไม่เคย
เคย (กรุณำระบุวนั ที่ หำกทรำบ).............................................
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)....................................................

17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่ำเอง
มีผอู้ ่ืนออกให้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณำระบุช่อื ......................................................
สิ่งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ
………………………………………………..….
เงินสด
สิ่งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ
เช็คเดินทำง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หำให้
ชำระค่ำที่พกั ล่วงหน้ำแล้ว
ค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนักมีผอู้ อกให้
ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว
ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิน้ ทั้งนี ้บริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

