SCANDINAVIA HAPPIEST COUNTRIES
เดนมาร์ ก สวีเดน นอร์ เวย์ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง มีนาคม– มิถุนายน 63
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ล่องเรือสาราญ DFDS
ราคาแนะนาเพียง

มัลโม

สาราญ DFDS
ฮเมนโคเลน – พิพธิ ภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบราณ - เกียร์ โล
ไมดรัล – ล่องเรื อชมความงามของซองฟยอร์ ด

ฟรอกเนอร์ - คาร์ ลสตัท

สนามบิน

49,900.-

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
16.00 น.
19.15 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์ เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชนา
(CA) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูก่ รุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA 960
***สาหรับคณะที่เดินทางตังแต่
้ เดือนเมษายนเป็ นต้ นไปจะออกเดินทางเวลา 19.35 น.และไปถึงปักกิ่งเวลา 00.45 น. ***

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มัลโม
00.45 น.
02.55 น.
06.45 น.

กลางวัน
บ่ าย

ถึงกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน รอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงโคเปนเฮเกน ด้ วยเที่ยวบิน CA877
*** สาหรับคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 02.55 น.และไปถึงโคเปนเฮเกนเวลา 06.00 น. ***
เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ ก (Denmark) นาท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่
กับเงือกน้ อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ ของเมือง ใกล้ กันเป็ นย่านท่าเรื อขนาดใหญ่ที่มีเรื อสินค้ าและเรื อสาราญเทียบท่า
อยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีตานานเล่าขานว่า "เทพเจ้ า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้ พระนางกอบกู้
ชาติ โดยพระราชินีเกฟิ ออนได้ แปลงร่ างลูกชาย 4 คนให้ เป็ นโคเพื่อไถพื ้นดินขึ ้นมาจากใต้ น ้า ให้ เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์ กใน
ทุกวันนี ้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองมัลโม (Malmo) ประเทศสวีเดน จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองเมืองมัลโม (Malmö) นัน้
ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับที่สามของสวีเดน โดยตังอยู
้ ่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศเเละมีชื่อเสียงอย่างมากใน
เรื่ องของสวนสาธารณะจนได้ ฉายาว่าเป็ นเมืองแห่งสวนสาธารณะ นาท่านชมปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ด้ านนอก)

ค่า
ที่พัก

สร้ างขึ ้นมาโดยกษัตริ ย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจ้ าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ ก จะทรงโปรดให้ มี
การปรั บปรุ งใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็ นช่วงที่ เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้ การปกครองของเดนมาร์ ก เพื่อ วัตถุประสงค์
ทางด้ านความปลอดภัยของเมืองทางด้ านทิศตะวันตกเเละควบคุมการค้ าขายทางเรื อในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนี ้เเล้ ว
ปราสาทเเห่งนี ้ยังโด่งดังเพราะชาวเดนมาร์ กใช้ เป็ นสถานที่คมุ ขังเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแม
รี่ แห่งสก็อตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ ลานของปราสาทเป็ นลานประหารอี กด้ วย จากนัน้ นาท่านชมศาลาว่า
การเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตล์ดตั ช์เรอเนสซองส์ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี 1353 ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นหนึ่งในอาคารเก่าแก่
ที่ สุดของเมือ ง โดยอาคารเเห่งนี ม้ ีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรี ขับกล่อ มอยู่ตลอดเวลา โดยตัง้ อยู่บริ เวณของจัตุรัส
Stortorget บริ เวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั น้ ของพระเจ้ า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson
อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าตามร้ านบริเวณรอบๆจัตรุ ัสตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรือสาราญ DFDS
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

15.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคเปนเฮเกน นาเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก(Amalienborg Palace) บริ เวณด้ านนอกที่
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ กนับตังแต่
้ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหาร
ยามหน้ าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนันให้
้ อิสระท่านชมบริเวณจัตรุ ัสซิตี ้ฮอลล์ (City
Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจาเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึ กครื น้ ของใจกลางเมือง ช้ อปปิ ง้ สินค้ า ย่ าน
ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้ อปปิ ง้ ที่ยาวที่สดุ ในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มี
สิ น ค้ าแบรนด์ เ นมชื่ อ ดั ง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci,
Burberry ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ ก (Rosenborg Castle) เป็ นปราสาทที่สร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษ
ที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรื อ สร้ างในสมัยพระเจ้ าคริ สเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้ วภายใน
ปราสามแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บเครื่ องเพชร มหามงกุฎ และเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์ คตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
อีกด้ วย
นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้ อมไปด้ วยร้ านขายของ, ร้ านค้ าปลอด
ภาษี ,ร้ านอาหาร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรี ยมกระเป๋ าสาหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

รับประทานอาหารค่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์" ณ ภัตตาคารบนเรื อ
พักค้ างคืนบนเรื อสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้ องพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ ีห้องพัก Sea view
cabin มีจานวนห้ องที่ไม่ เพียงพอต่ อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่ าใช้ จ่ายให้ ท่านละ 700 บาท)

ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พิพิธภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ เกียร์ โล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางถึงกรุ งออสโล (Oslo) ประเทศนอร์ เวย์ (Norway) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่ สดุ ในโลกแทนที่โตเกี ยว
ออสโลตังอยู
้ ่ขอบด้ านเหนือของอ่าวฟยอร์ ด ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ นาท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ งสู
ั ้ งตระหง่านอยู่บนยอดเขา
เป็ นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1952 พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสาคัญ
ประจาเมือง และมีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก อีกทังโรงละครแห่
้
งชาติ (The
Oslo Opera House) หนึ่ งในโครงการปรั บปรุ งบริ เวณชายฝั่ งของออสโลให้ เกิดเป็ นพืน้ ที่ ที่มีประโยชน์ และการปรั บผัง
การจราจรของชายฝั่งด้ านตัวเมืองออสโล

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ เรือไวกิง้ โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุด
ได้ จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนีย้ ังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ อ งมือในชี วิตประจ าวันที่มีอ ายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็ น
ตานานของชาวไวกิ ้งเรื อถือเป็ นสิ่งที่ สาคัญที่ สดุ เพราะชาวไวกิง้ ใช้ เรื อทัง้ ในเรื่ องของการรบทาการค้ าและออกสารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่าถ้ าไม่มีเรื อไวกิ ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรื องที่สดุ แล้ วนาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียร์ โล (Geilo) เมือง
แห่งสกีรีสอร์ ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ ที่มีชื่อเสียงของนอร์ เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม USTEDALEN หรื อเทียบเท่า

รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรั ล – ล่ องเรื อชมความงามของซองฟ
วันที่ 5
ยอร์ ด
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The
Most Beautiful Train Journey in The World นับเป็ นเส้ นทางรถไฟสาย ที่โรแมนติกที่สดุ ในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะ
ทะลุภเู ขา ผ่านทะเลสาบ แม่น ้า และน ้าตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุง่ สูส่ ถานีไมดรัล (Myrdal)
ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตังอยู
้ ่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเลใกล้ กับฟยอร์ ด Aurland ที่มีภูมิทัศน์
งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ ชมปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของ ธารนา้ แข็งปกคลุมเหนือ
พื ้นดิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

บ่ าย

ค่า
ที่พัก

จากนัน้ เปลี่ยนบรรยากาศให้ ท่า นล่อ งเรื อ ชมความงามของซองฟยอร์ ด (Sognefjord) มุ่งหน้ าสู่เ มื อ งกุ ด วานเก้ น
(Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ ดนี ้นอกจากจะได้ รับการจัดอันดับเป็ นมรดกโลกแล้ ว ยังได้ รับการขนานนามว่าเป็ นฟยอร์ ดที่ยาวและ
ลึกที่สดุ ในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้ รับการยกย่องว่าสวยที่สดุ คือ NARROW FJORD
ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารนา้ ตกนับร้ อยสาย สาหรับฟยอร์ ดนัน้ นับว่าเป็ นความมหัศจรรย์ ของ
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารนา้ แข็งในยุคนา้ แข็งเมื่อหลายล้ านปี ก่อน ในโลกนีม้ ีไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ ด
แต่ฟยอร์ ดที่ได้ ชื่อว่าสวยที่สดุ ในโลกคือฟยอร์ ดในประเทศนอร์ เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ ดแห่งนีไ้ ด้ ชื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน
แล้ วนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองเกียร์ โล (Geilo)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม USTEDALEN หรื อเทียบเท่า

วันที่ 6 เกียร์ โล – ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - คาร์ ลสตัท
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพื่อ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์ เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้ เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ คนรุ่นหลังได้ เห็นวัฎจักรใน
หนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปแกะสลักชิ ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะ
จากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมือ งคาร์ ลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริ มทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อ กโฮล์ม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้ สร้ างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ ลที่ 9 (Karl
IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรี ยกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ างขึ ้นเมื่อ ปี 1730,
จัตรุ ัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด และสะพานหิน
รับประทานอาหาค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั SCANDIC WINN หรื อเทียบเท่า

วันที่ 7 คาร์ ลสตัท – สต็อกโฮล์ ม – สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุ งสต็อกโฮล์ ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวงอัน
งดงามที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย จนได้ รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้ วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้ อม
ด้ วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)

กลางวัน
บ่ าย

15..00 น.
19.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมเมืองสต็อกโฮล์มเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ
เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นน ้า มีสถานที่สาคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวังหลวง
และพิธีเปลี่ยนการ์ ดทหารด้ านหน้ าของลานจัตุรัสกว้ าง นาท่านชมบริ เวณเมือ งเก่ากัมลาสตัน อันเป็ นบริ เวณที่ ตงั ้ ของ
พระราชวังหลวงให้ ท่านได้ ถ่ายรูปที่ระลึก
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทา คื น ภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้ า ใน
ร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ ไชนา เที่ยวบินที่ CA912

วันที่ 8 ปั กกิ่ง - กรุ งเทพ
09.45 น.
13.55 น.
18.35 น.

เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง รอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพด้ วยเที่ยวบิน CA959
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
SCANDINAVIA HAPPIEST COUNTRIES
เดนมาร์ ก สวีเดน นอร์ เวย์ 8 วัน 5 คืน
โดยสายการแอร์ บนิ ไชนา (CA)
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

24-31 มี.ค. 63

49,900

49,900

49,900

49,900

32,135

7,900

11-18 เม.ย. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

42,135

8,900

9-16 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

38,135

8,900

21-28 มิ.ย. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

42,135

11,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่ นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ เดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้เดินทางชาระหน้ างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (13 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจ ของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่า ใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่ นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิน ทางของท่ าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่ ายที่ ไ ม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ ค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สวีเดน)
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ ชัน้ 8) ***
ใช้ เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาการ
ในระหว่ างยื่นวีซ่าเข้ าสถานทูตแล้ ว ไม่ สามารถดึงเล่ มออกมาก่ อนได้
**ลูกค้ ากรุณาอย่ ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**
1. หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
อายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้ องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า
กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้ วย)
***ในกรณีท่ ีถือพาสปอร์ ต สัญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่ างประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้ อกาหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึง
ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รูปถ่ าย รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ (พื ้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน
6 เดือนห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการ
หรื อหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
- กิจการที่ไม่ ได้ จดทะเบียน จดหมายชี ้แจงการทางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายร้ าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดนิ เป็ นต้ น
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
4. หลักฐานการเงิน กรณีผ้ ูเดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง
4.1 กรณี ผ้ ูเดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย้ อนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกค้ าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้ วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15

วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ ีมีไม่ ครบ 3 เดือน ให้ ขอเป็ น STATEMENT พร้ อมทาจดหมาย
ชีแ้ จง
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเล่ มใหม่ ให้ ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทังสองเล่
้
ม (ทังเล่
้ มเก่า –เล่มใหม่)
4.3กรณีผ้ ูเดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
4.3.1. ต้ องทาเป็ นหนังสือรับรองค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจ้ าของบัญชี (ผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ) ต้ อง
สะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้ าของบัญชีออกค่าใช้ จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้ องสะกดชื่อ – สกุล
ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต โดยจะต้ องระบุความสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกี่ยวข้ องกันอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ
4.3.2. สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้
4.3.3. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน หรื อ Bank Statement ในข้ อ 3.1
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีตดิ ลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่ วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- บัตรประชาชน
- สูตบิ ตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยมารดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อ มกั บบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้ อ งคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ต
บิดาและมารดา
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ น ผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณี เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่า พร้ อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้ วย ทัง้
สองท่ าน
7. ท่านไม่จาเป็ นต้ องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้ อง ให้ ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคาร้ องขอวีซ่าเท่ านั น้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน
(กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….…………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้ าย (คูส่ มรสเสียชีวติ )
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอานาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.........................................อีเมล.....................................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทางาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่................................... ถึงวันที่...........................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้ นก่อนหน้ านี ้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ).............................................

**กรณีลูกค้ าเคยมีวีซ่าเชงเก้ น รบกวนท่ านถ่ ายสาเนาหน้ าวีซ่าเชงเก้ นตัวล่ าสุดแนบมาด้ วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)....................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง
มีผ้ อู ื่นออกให้ (ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................
สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ
………………………………………………..….
เงินสด
สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผ้ จู ดั หาให้
ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้ าแล้ ว
ค่าใช้ จ่ายทังหมดระหว่
้
างพานักมีผ้ อู อกให้
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัตวิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านัน้

