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วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว
T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันทีส่ อง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.40 น. เดินทางสู่ สต็อคโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.10 น. ถึงสนามบินอาร์ลนั ด้า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก จนได้รับการขนาน
นามว่า “ความงามบนผิวน้ า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุ งสต็อกโฮล์ม เมือง
แห่ งประวัติ ศาสตร์ม าตั้ง แต่ ค รั้ง ศตวรรษที่ 13 ศิ ล ปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของ
บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมนํ้าและตามเนิ นสูงตํา่ ทําให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมือง
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก นํ าท่านชมเมืองที่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้ นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่
ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็ นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนื อหรือย่านวอล์คกิ้ งสตรีทอันทันสมัย
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือ
ระดับเดียวกัน
วันทีส่ าม พิพธิ ภัณฑ์เรือวาซา-ซิตฮอลล์
ี้
-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู ้
ขึ้ นมาได้จากที่ใต้ทะเล และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้ นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็ นเรือ
รบที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปื นใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงสู่ใต้ทะเลลึ ก
35 เมตร จากนั้ นแวะถ่า ยรู ป ซิตี้ ฮอลล์ หรื อ ศาลาว่า การเมือ ง ใช้เ วลาสร้า งถึ ง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิ กชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุ งหลังคาด้วยหินโม
เสค ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แห่งนี้
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่า นเมืองเก่าแก่ที่ สุด ปั จจุบันยังทิ้ ง
ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ต้งั ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาด
หุน้ ตลอดจนกลุ่ ม อาคารพิพิ ธ ภัณฑ์ จากนั้ น นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งคาร์ลสตัท เมื องใหญ่ ที่ ต้ังอยู่ ริ ม
ทะเลสาบแวนเนิ รน์ ชมความเป็ นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ี่
เช้า

คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพธิ ภัณฑ์เรือไวกิ้ ง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศ
นอร์เวย์เป็ นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนื อของอ่าวฟยอร์ด
ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไป
ด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ
ฤดูรอ้ นของ
สแกนดิเนเวีย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านถ่ายรูป
The Oslo Opera House หนึ่ งในโครงการปรับปรุงบริเวณ
ชายฝั ่ง ของออสโลให้เ กิ ด เป็ นพื้ นที่ ที่ มี ป ระโยชน์ ด้ว ย
เงินทุ นมหาศาล และการปรับ ผังการจราจรของชายฝั ่ง
ด้านตัวเมืองออสโล นํ าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง
โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ งที่สร้างจากไม้ ในยุ ค
คริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิต
ประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตํานานของชาวไวกิ้ ง เรือถือเป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุ ด เพราะชาวไวกิ้ ง
ใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบ ทําการค้า และ ออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคาํ กล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้ งก็
จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ ง
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันทีห่ า้
อุทยานฟร็อกเนอร์-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดง
ถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้ นรนต่อสูข้ องมนุ ษย์ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอ
แลนด์ นํ าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็ นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้ งเรือง
อํานาจ ผ่ านชมทําเนี ยบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งนอร์เวย์ นํ าคณะ
ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่ งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ํา ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม ริมออสโลฟยอร์ด
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้ นนํ าคณะเที่ยวชมเมือง
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสียง
ของออสโล ได้ เ วลา นํ าท่ า นสู่ ท่ า เรื อ เพื่ อ ลง เรื อ สํ า ร าญ DFDS
(Scandinevian Seaway)
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน
16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือสาราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พัก
ค้างคืนบนเรือสาราญ ภายในเรือสําราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่ า
ตื่นเต้น นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ทาํ ให้ท่านได้รับ
ความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือสําราญลํานี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สําหรับผูท้ ี่มีใจรักการเต้นรําและ
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แสงสี บาร์ สําหรับผูท้ ี่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้ อสินค้าได้อย่างจุใจโดย
ไม่ตอ้ งเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็ น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น นํ้ าหอมยี่หอ้ ดัง Chanel,
Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีรา้ นขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่มี
ชือ่ เสียงให้ท่านได้เลือกซื้ ออย่างจุใจ สําหรับน้องๆ หนู ๆ พลาดไม่ได้สาํ หรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมาย
หลายชนิ ด
ค ่า
บริการอาหารคํา่ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคารในเรือสําราญพักค้างคืนบนเรือสําราญ

วันทีห่ ก โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
09.45 น. เรื อ เที ย บท่ า ณ ชายฝั ่ง กรุ ง โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนั้ น นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป บริ เ วณด้านหน้ า
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็ นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์กนั บตั้งแต่ ค.ศ.
1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปี กด้านหนึ่ งของ
พระราชวังเป็ นพิพิธภัณฑ์หอ้ งหับต่างๆ ที่เคยเป็ นพํานักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ สวนสนุ กทิโวลี ซึ่งเป็ นสวนสนุ กที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
แห่งหนึ่ งสร้างมาแต่ตน้ ศตวรรษที่ 19 สวนสนุ กแห่งนี้ นั บเป็ นจุด
ท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่ งของเดนมาร์ก การเดินเล่นใน
ส่วนสนุ กทิโวลี ในช่วงฤดูรอ้ นถือได้ว่าเป็ นวัฒนธรรมประเพณีที่คน
เดนมาร์กทุกคนถือเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทํา เป็ นประจําทุกปี [ไม่รวมค่า
บัตรเครื่องเล่นในสวนสนุ ก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุ กปิ ด
จะเปลี่ยนเป็ นเข้าพิพิธภัณฑ์อมาเลี ยนบอกซ์ ] ที่มุมด้านเหนื อของ
สวนสนุ กแห่ง นี้ เป็ นที่ต้ังของ จัตุรัสกลางเมือ ง ภาษาเดนมาร์ก
เรียกว่ารอฮุ ดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้ นอกจากเป็ นที่ต้งั ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็ นศูนย์กลางของ
เส้นทางเดินรถทัว่ โคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้ นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั กวีเอกของเดนมาร์กก็ต้งั อยู่บน
จตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นํ าท่านช้อปปิ้ งสินค้าย่าน วอล์คกิ้ งสตรีท หรือ ถนนสต
รอยก์ ถนนช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้ นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส,พอร์ซเลน เป็ นต้น
ค ่า
บริการอาหารคํา่ นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ First Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันทีเ่ จ็ด ลิตเติ้ นเมอร์เมด-น้ าพุเกฟิ ออน-ดุไบ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านถ่ายรูปคู่กบั ลิตเติ้ ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์
ของเมือง ซึ่งยังคงนั ง่ เศร้ารอเจ้าชายตามเนื้ อเรื่องในเทพนิ ยายอันลื อลัน่ ของนั กเล่านิ ทานระดับโลก ฮันส์
คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดยได้รับการสนั บสนุ นจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่ น เจ้าของมูลนิ ธิคาร์ลสเบิร์ก นํ า
ท่านถ่ายรูป น้ าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ได้เวลาอันสมควร
นําท่านสู่สนามบิน
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15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 152
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
วันทีแ่ ปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
03.40 น. ออ ก เ ดิ น ท า ง สู่ ส น า มบิ น สุ ว รร ณ ภู มิ โ ด ย สา ย ก า ร บิ น เ อ มิ เ ร ต ส์ เ ที่ ย ว บิ น ที่ EK 376
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง
มีนาคม

5-12 / 12-19 / 26 มี.ค.-2 เม.ย. 2562

59,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุต ่ากว่า 6 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิม่ ท่านละ

2,000
15,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนั งสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2. ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวี
ซ่าและ ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดย
หัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญ หาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนื อ ความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง
เป็ นต้น
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3. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่า กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรื อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรือชําระโดยตร งกับทาง
บริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุ ฉุ กเฉิ นและอํานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้ นอยู่กับ ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิ น
เท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้ องต้นในการขอยืน่ วีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยืน่ วีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพือ่ ความถูกต้องในการเตรียมตัว
เพือ่ ยืน่ วีซ่า)
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพือ่ ทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ นี่ ัดหมาย** )
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคย
มีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซ่า
2. รูป ถ่ า ยสี ข นาด 2 นิ้ ว จํา นวน 2 ใบ (**ต้อ งมี ฉ ากหลัง เป็ นสี ข าวเท่ า นั้ น และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปล
เป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ท่านทํางานอยู่ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาํ แหน่ งและอัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั ,วันเดือนปี ที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจาก
นั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณีที่เป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นั บจากวันปั จจุบัน) ควรเลื อกเล่ มที่มีการเข้าออกของเงินสมํา่ เสมอและมี
จํานวนไม่ตาํ ่ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาํ เนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
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8.
9.

10.

11.

12.
13.

กรณี ที่เป็ นนั กเรี ยน นั กศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง )
เท่านั้น
กรณีที่เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทํา จดหมายยินยอมเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไป
กับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้อง
ใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไป
อํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ยกเลิ กการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนาม
ของบริษัทฯ
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
การยื่นวีซ่านั้ น ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้ น ถึงสามารถดําเนิ นการ
ขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
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วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ี่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ตอ่ เดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
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ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั วิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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