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วันแรก
กรุงเทพฯ-ดูไบ
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK
01.05 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.10 น. เดินทางสู ่ สต็อคโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.45 น. ถึงสนามบินอาร์ลนั ด้า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นเที่ยวชมเมื องหลวงของประเทศสวี เดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า
“ความงามบนผิ ว น้ า ” (Beauty on Water) หรื อราชิ นี แห่ ง ทะเลบอลติ ค กรุ ง สต็ อ กโฮล์ม เมื อ งแห่ ง
ประวัติศาสตร์มาตัง้ แต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมื อง ตึกรามบ้าน
ช่อง รวมทัง้ ปราสาทราชวัง ตัง้ อยูร่ ิ มนํ้าและตามเนิ นสู งตํ่า ทําให้สต็ อกโฮล์มเป็ นเมื องที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก นํา
ท่านชมเมื องที่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งที่ ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็ นห้างที่ใหญ่ท่ ีสุด
ในยุโรปเหนื อหรื อย่านวอล์คกิ้งสตรี ทอันทันสมัย
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั  ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน
วันที่สาม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิต้ ีฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านสู ่ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตัง้ โชว์เรื อรบโบราณที่กูข้ ้ ึนมาได้
จากที่จมอยูใ่ ต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรื อวาซานั้นสร้างขึ้นเมื องปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็ นเรื อรบ
ที่ ใหญ่ท่ ี สุ ด บรรทุ ก ปื นใหญ่ถึง 64 กระบอก วัน แรกที่ ออกเดิ น ทางได้ 500 เมตร ก็ จ มลงใต้ท ะเลลึ ก 35 เมตร
เป็ นเวลานาน 333 ปี จากนั้นแวะถ่ายรู ป ซิ ต้ ี ฮอลล์ หรื อ ศาลาว่าการเมื อง ใช้เวลาสร้างถึ ง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิ กชื่ อดังของสวี เดน คื อ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิ ฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุ งหลังคาด้วยหิ นโมเสค
ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แห่งนี้
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสู ่ แกมล่าสแตน ย่านเมื องเก่าแก่ท่ ีสุด ปัจจุบนั ยังทิ้ งร่องรอยแห่ง
ความเป็ นเมื องแห่งยุคกลาง และยังเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิ หาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่ อาคาร
พิพิธภัณฑ์ จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองคาร์ลสตัท เมื องใหญ่ท่ ีตงั้ อยูร่ ิ มทะเลสาบแวนเนิ ร์น ชมความเป็ นชนบท
ดัง้ เดิมที่ชาวเมื อง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Scandic Winn Hotel หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่ส่ี
เช้า

คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ เมืองออสโล เมื องหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็ น
เมื องที่มีคา่ ครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้ อยูข่ อบด้านเหนื อของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้
พบกับสภาพของธรรมชาติ ท่ ีแปลกใหม่ ซึ่ งเป็ นธรรมชาติ ท่ ีอุดมสมบู รณ์ เต็ ม ไปด้วยทุง่ หญ้าเขียวขจี ในบรรยากาศ
ฤดูรอ้ นของสแกนดิเนเวีย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ป The
Oslo Opera House หนึ่ งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณชายฝั่ง
ของออสโลให้เกิ ดเป็ นพื้ นที่ท่ ีมีประโยชน์ ด้วยเงิ นทุนมหาศาล
และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมื องออสโล นํา
ท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เรื อไวกิ้ งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับ
เรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จาก
รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมื อ
ในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตํานานของชาวไวกิ้ง เรื อถื อเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้
เรื อทัง้ ในเรื่ องของการรบ ทําการค้า และ ออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคาํ กล่าวว่า ถ้าไม่มีเรื อไวกิ้งก็ จะไม่มียุคที่
รุ ่งเรื องที่สุดของชาวไวกิ้ง
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Scandic Asker Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้
อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความ
เป็ นอยูส่ ภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู ข้ องมนุ ษย์ชาติ ซึ่ งเป็ นผลงานประติมากรชื่ อดัง กุสตาฟ-วิ เกอแลนด์ นําท่านชม
บริ เวณด้า นนอก ปราสาท Akershus งานสถาปั ต ยกรรมอัน เก่า แก่ใ นยุ ค เรอเนสซองค์ นํ า ท่า นเที่ ยวชม
กรุ งออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็ นเมื องหลวงมาตัง้ แต่สมัยไวกิ้ งเรื องอํานาจ ผ่านชมทําเนี ยบรัฐบาล
พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งนอร์เวย์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะถ่ายรู ป ศาลาว่าการเมื อง
ออสโล ซึ่ งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู ่
ตัง้ อยู บ่ ริ เ วณริ ม แม่นํ้ า ซึ่ งรายล้อ มด้ว ยอาคารที่ สวยงาม ริ มออสโลฟยอร์ ด
จากนั้นนํ าคณะเที่ ยวชมเมื องอิ สระให้ทา่ นได้เดิ นเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท
ถนนช้อปปิ้ งที่มีช่ ื อเสี ยงของออสโล ได้เวลานําท่านสู ่ทา่ เรื อเพื่ อลงเรื อสําราญ
DFDS (Scandinevian Seaway)
กรุ ณาเตรี ย มกระเป๋ าใบเล็ กสาหรับค้างคื นบนเรื อ 1 คื น เพื่ อความ
สะดวกในการเดินทางของท่าน
16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรื อสาราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พัก
ค้างคืนบนเรือสาราญ ภายในเรื อสําราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่ นเต้น นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะได้ทาํ ให้ทา่ นได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบ่ นเรื อสําราญลํานี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สําหรับผูท้ ่ ีมีใจรัก
การเต้นรําและแสงสี บาร์ สําหรับผูท้ ่ ีมีใจรักการดื่ ม ร้านสิ นค้าปลอดภาษี ซ่ ึ งท่านจะสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุ
ใจโดยไม่ตอ้ งเร่งรี บใด ซึ่ งสิ นค้าที่ทา่ นจะได้พบเป็ น สิ นค้าที่ปลอดภาษี เรี ยบร้อยแล้ว เช่น นํ้าหอมยี่หอ้ ดัง Chanel,
Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่ นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีรา้ นขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่มีช่ ื อเสี ยง
ให้ทา่ นได้เลื อกซื้ ออย่างจุใจ สําหรับน้องๆ หนู ๆ พลาดไม่ได้สาํ หรับช็อคโกแลตที่มีให้เลื อกมากมายหลายชนิ ด
คา่
บริ การอาหารคํ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคารในเรื อสําราญพักค้างคื นบนเรื อสําราญ 
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วันที่หก โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี -ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
เช้า
บริ การอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรื อสําราญ
09.45 น. เรื อเที ย บท่า ณ ชายฝั่ง กรุ งโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ก
จากนั้ น นํ า ท่า นถ่า ยรู ป บริ เวณด้า นหน้า พระราชวังอมาเลี ย น
บอร์ก (Amalienborg Palace) เป็ นที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์ก
นับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระ
รู ปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 4 ปี กด้านหนึ่ งของพระราชวัง
เป็ นพิ พิธภัณฑ์หอ้ งหับต่างๆ ที่เคยเป็ นพํานักของราชวงศ์ในช่วงปี
ค.ศ. 1863-1947
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ่ สวนสนุ กทิโวลี ซึ่ งเป็ นสวนสนุ กที่เก่าแก่ท่ ีสุดในโลกแห่งหนึ่ ง
สร้างมาแต่ตน้ ศตวรรษที่ 19 สวนสนุ กแห่งนี้ นับเป็ นจุดท่องเที่ยวที่เชิ ดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่ งของเดนมาร์ก การเดิ น
เล่นในส่วนสนุ กทิ โวลี ในช่วงฤดูรอ้ นถื อได้วา่ เป็ นวัฒนธรรมประเพณี ท่ ีคนเดนมาร์กทุกคนถื อเป็ นเรื่ องที่ต้องทําเป็ น
ประจํา ทุ ก ปี [ไม่ร วมค่า บัต รเครื่ องเล่น ในสวนสนุ ก **ฤดู ห นาวอาจมี ช ว่ งวันที่ สวนสนุ ก ปิ ด จะเปลี่ ยนเป็ นเข้า
พิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มุมด้านเหนื อของสวนสนุ กแห่งนี้ เป็ นที่ตงั้ ของ จัตุรสั กลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรี ยกว่า
รอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้ นอกจากเป็ นที่ตงั้ ศาลาว่าการเมื องโคเปนเฮเกน และยังเป็ นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทัว่
โคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รู ปปั้นฮันส์คริ สเตียน แอนเดอร์สนั กวีเอกของเดนมาร์กก็ตงั้ อยูบ่ นจัตุรัสแห่งนี้ ทางด้านซ้าย
ของศาลาว่าการเมื อง นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลก
เริ่ มจากศาลาว่าการเมื องไปสิ้ นสุ ดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิ ส
,พอร์ซเลน เป็ นต้น
คา่
บริ การอาหารคํ่า นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ First Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้าพุเกฟิ ออน-ดุไบ
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านถ่ายรู ป
คูก่ บั ลิ ตเติ้ ลเมอร์เมด เงื อกน้อยสัญลักษณ์ของเมื อง ซึ่ งยังคง
นั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้ อเรื่ องในเทพนิ ยายอันลื อลัน่ ของนักเล่า
นิ ท านระดับ โลก ฮัน ส์ คริ ส เตี ยน แอนเดอร์ สัน โดยได้รั บ การ
สนับสนุ นจาก บริ เวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมู ลนิ ธิคาร์ลสเบิ ร์ก
นําท่านถ่ายรู ป น้ าพุเกฟิ ออน เทพธิ ดาผู เ้ สี ยสละกับบุ ตรชายที่
ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ข้ ึนมา ได้เวลาอันสมควรนําท่านสูส่ นามบิน
14.20 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 152
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
23.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
03.30 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู ่ ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น เ อ มิ เ ร ต ส์ เ ที่ ย ว บิ น ที่ EK 376
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า
12 ปี (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 61

62,900 60,900 10,000

23-30 พ.ค. 61

62,900 60,900 10,000

12-19 มิ.ย. 61

62,900 60,900 10,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั 3-4 ดาว ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเรื อสําราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
 ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
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4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณี ท่ ีเกิ ด เหตุจาํ เป็ นสุ ดวิ สยั อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อจราจล, อุบตั ิ เหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคํานึ งถึ งผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคื น ใน
กรณี ท่ ีทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมื อง ฯลฯ
5) กรณี ท่ ีทา่ นต้องออกตัว๋ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มิเช่นนั้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิ้ น

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตสวีเดนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ีนดั หมาย** )
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่าย
ต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียน
สมรส / ใบสูติบตั ร (ในกรณี ท่ ีเด็กอายุต่ าํ กว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3. หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ท่านทํางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดย
ระบุ ต ํา แหน่ ง และอัตราเงิ น เดื อ นในปั จ จุ บ นั ,วัน เดื อ นปี ที่ เริ่ มทํา งานกับ บริ ษั ท นี้ และช่ว งเวลาที่ ขอลางาน เพื่ อเดิ นทางไป
ยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
4. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบ
เสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
5. รายการเดินบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปัจจุบนั บัญชีออมทรัพย์ ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้า - ออกของ
เงิ นสมํ่าเสมอและมีจาํ นวนไม่ต่ าํ กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุดไม่เกิ น 15 วันก่อนยื่ นวี ซ่า
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
5.1ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถสื บความสัมพันธ์ได้
หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คื อ Bank Guaranteeที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี
(บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผูเ้ ดิ นทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
6. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
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7. กรณี ท่ ีเด็ กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทํา จดหมายยิ นยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อําเภอ หรื อสํานักงานเขตต้นสังกัด โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ
อย่างถูกต้อง
8. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
9. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
10. เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
11. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านัน้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขัน้ ตา่ ฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
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วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

