รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-16MAR-11JUN20

ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES
สวีเดน นอร์ เวย์ เดนมาร์ ค
8 วัน 5 คืน
เดินทาง ตุลาคม 62 – มิถุนายน 63
สต็อกโฮล์ม | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ล่องเรื อสำรำญ
เริ่มต้ นเพียง

55,900.-

รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-16MAR-11JUN20

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรื อวำซำ
วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม – ซิตี ้ฮอลล์ – เมืองเก่ำกัมลำสตัน –คำร์ ลสตัท
วันที่ 4. คำร์ ลสตัท – ออสโล – อุทยำนฟรอกเนอร์ – ศำลำว่ำกำรเมืองออสโล – ถนนคำร์ ลโจฮันเกท
วันที่ 5. ลำนกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบรำณ – Oslo Opera House – ล่องเรื อ DFDS
วันที่ 6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติ ้ลเมอร์ เมด – น ้ำพุแห่งรำชินีเกฟิ ออน – พระรำชวังอมำเลียนบอร์ ก – ช้ อปปิ ง้
วันที่ 7. ปรำสำทโรเซนบอร์ ก – สนำมบิน
วันที่ 8. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย พบเจ้ ำหน้ ำที่
คอยอำนวยควำมสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – สต็อกโฮล์ ม – พิพธิ ภัณฑ์ เรือวาซา
01.25 น.

06.55 น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

ออกเดินทำงสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
*** สาหรั บคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ เดือน ตุลาคม 62 เป็ นต้ นไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึง สต็อก
โฮล์ ม เวลา 07.00 น.***
ถึงท่ำอำกำศยำนสต็อกโฮล์ ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลำท้ องถิ่นช้ ำ
กว่ำประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนำคม 2562) นำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ ำเมืองและ
ศุลกำกร นำท่ำนชมกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวงอัน
งดงำมที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย จนได้ รับขนำนนำมว่ำ รำชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้ วยเกำะใหญ่น้อย 14 เกำะที่โอบล้ อม
ด้ วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสำบมำลำเร็น (Lake Malaren) ทำให้ สตอกโฮล์มเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของโลก กรุ งสต็อกโฮล์ม งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นน ้ำ มีสถำนที่สำคัญ อำทิ อำคำรรัฐสภำ,
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลำง, มหำวิหำรแห่งเมือง,พระรำชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนกำร์ ดทหำรด้ ำนหน้ ำของลำนจัตรุ ัสกว้ ำง เป็ นต้ น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
จำกนันน
้ ำท่ำนเข้ ำชมพิพธิ ภัณฑ์ เรื อวาซา (Vasa Museum) เป็ นเรื อที่ถกู กู้ขึ ้นมำในศตวรรษที่ 17 เนื่องจำกสำมำรถรักษำ
ชิ ้นส่วนเดิมของเรื อไว้ ได้ กว่ำ 95 เปอร์ เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดำด้ วยรูปแกะสลักนับร้ อยชิ ้น เรื อวำซำเป็ นทรัพย์สมบัติ
ทำงศิลปะที่โดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้ วยนิทรรศกำรที่เกี่ยวข้ อง
กับเรื อลำนี ้ 9 นิทรรศกำร ยังมีภำพยนตร์ เกี่ ยวกับเรื อวำซำ พิพิธ ภัณฑ์ แห่งนี ด้ ึงดูดนักท่องเที่ ยวได้ มำกที่สุด ในบรรดำ
พิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั QUALITY GLOBE หรื อเทียบเท่ำ
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วันที่ 3 สต็อกโฮล์ ม – ซิตฮี ้ อลล์ – เมืองเก่ ากัมลาสตัน –คาร์ ลสตัท
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเข้ ำชมศำลำว่ำกำรกรุ งสต็อกโฮล์ ม (City Hall) ซึง่ ใช้ เวลำสร้ ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ
Ragnar Ostberg สร้ ำงด้ วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ ำนก้ อน และมุงหลังคำด้ วยหินโมเสค สร้ ำงเสร็ จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ
วันที่ 10 ของเดือนธันวำคมของทุกปี จะมี พิธีเลี ้ยงรับรองผู้ได้ รับรำงวัลโนเบล (Nobel Prize) นำท่ำนชมบริ เวณเมืองเก่ำกัม
ลำสตัน อันเป็ นบริเวณที่ตงของพระรำชวั
ั้
งหลวงให้ ทำ่ นได้ ถ่ำยรูปที่ระลึก แล้ วนำท่ำนขึ ้นสูจ่ ดุ ชมวิวเมืองสต็อ กโฮมในแบบพำ
โนรำมำ ณ จุดชมวิวเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงำมเล็กๆ ริ มทะเลสำบอยู่ระหว่ำงเมืองสต็อ กโฮล์ม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพรำะเป็ นเมืองผ่ำนระหว่ำงสองเมืองใหญ่นี ้ สร้ ำงเมืองโดยกษัตริ ย์คำร์ ลที่ 9 (Karl
IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรี ยกตำมพระนำมของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ ำงขึ ้นเมื่อปี 1730,
จัตรุ ัสใจกลำงเมือง, ศำลำกลำงประจำจังหวัด และสะพำนหิน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั SCANDIC WINN หรื อเทียบเท่ำ

คาร์ ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่ าการเมืองออสโล –
วันที่ 4
ถนนคาร์ ลโจฮันเกท
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทำงสู่กรุ งออสโล (Oslo) ประเทศนอร์ เวย์ (Norway) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงที่มีค่ำครองชีพสูงที่สดุ ในโลกแทนที่โตเกียว
ออสโลตังอยู
้ ข่ อบด้ ำนเหนือของอ่ำวฟยอร์ ด ระหว่ำงเส้ นทำงท่ำนจะได้ พบกับสภำพธรรมชำติที่แปลกใหม่ ซึง่ เป็ นธรรมชำติที่
อุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงำนของปฏิมำกรเอกชำวนอร์ เวย์ชื่อกุสตำฟ วิกเก
แลนด์ ที่ใช้ เวลำ 40 ปี ในกำรแกะกลุม่ รูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ คนรุ่ นหลังได้ เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรง
ใจกลำงของอุทยำนเป็ นที่ตงของรู
ั้
ปแกะสลักชิ ้นโบว์แดงของท่ำนชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจำกหินสลักแกรนิ ตเพียง
แท่งเดียว จำกนันน
้ ำท่ำนชมบริเวณ ด้ ำนนอกปรำสำท Akerrus งำนสถำปั ตยกรรมอันเก่ำแก่ในยุคเรอเนสซองค์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ำนถ่ำยรู ป ศาลาว่ าการเมืองออสโล ซึ่งสร้ ำงด้ วยสถำปั ตยกรรมที่สวยงำมด้ วยลักษณะของอำคำรหอคอยคู่ ตังอยู
้ ่
บริ เวณริ มแม่นำ้ ซึ่งรำยล้ อมด้ วยอำคำรที่สวยงำมริ มออสโลฟยอร์ ด จำกนันมี
้ เวลำให้ ท่ำนเดินเล่นเลือกซื ้อของช้ อปปิ ง้ ณ
บริเวณถนนคำร์ ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ ทำ่ นเลือกซื ้อของฝำกของที่ระลึกตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื ้นเมือง
เข้ ำสูท่ ี่พกั โรงแรม QUALITY33 หรื อเทียบเท่ำ
(เพื่อควำมสะดวกของท่ำน กรุณำเตรี ยมกระเป๋ ำสำหรับค้ ำงคืนบนเรื อ 1 คืน ในคืนถัดไป)
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วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

15.00 น.

16.30 น.
ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้ า

ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่ น – พิพิธภัณฑ์ เรื อไวกิง้ โบราณ – Oslo
Opera House – ล่ องเรือ DFDS
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่ น (Holmenkollen ski jump arena) นี ้ตังสู
้ งตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ เป็ นสถำนที่
จัดกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิ กฤดูหนำวในปี 1952 จำกนันน
้ ำท่ำนเข้ ำชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบรำณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่
สร้ ำงจำกไม้ ในยุคคริ สต์ ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จำกรอบๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจำกนี ย้ ังจัดแสดงเกี่ ยวกับเครื่ องมือใน
ชีวิตประจำวันที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี เป็ นตำนำนของชำวไวกิ ้งเรื อถือเป็ นสิ่ งที่สำคัญที่สดุ เพรำะชำวไวกิ ้งใช้ เรื อทังใน
้
เรื่ องของกำรรบทำกำรค้ ำและออกสำรวจหำดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่ำวว่ำถ้ ำไม่มีเรื อไวกิ ้งก็จะไม่มียคุ ที่รุ่งเรื องที่สดุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
พำท่ำนถ่ำยรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถำนสำคัญประจำเมือง และมีสถำปั ตยกรรมที่สวยงำมโดดเด่นที่เหมำะ
แก่กำรแวะชมถ่ำยรูปเป็ นที่ระลึก อีกทังโรงละครแห่
้
งชำติ (The Oslo Opera House) หนึง่ ในโครงกำรปรับปรุงบริ เวณชำยฝั่ง
ของออสโลให้ เกิดเป็ นพื ้นที่ที่มีประโยชน์ และกำรปรับผังกำรจรำจรของชำยฝั่งด้ ำนตัวเมืองออสโล
นำท่ำนเดินทำงสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้ อมไปด้ วยร้ ำนขำยของ, ร้ ำนค้ ำ
ปลอดภำษี ,ร้ ำนอำหำร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณำเตรี ยมกระเป๋ ำสำหรับค้ ำงคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อควำมสะดวกของ
ท่ำน)
ออกเดินทำงสูก่ รุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำร์ ก (Denmark)
รับประทำนอำหำรค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์" ณ ภัตตำคำรบนเรื อ
พักค้ ำงคืนบนเรื อสำรำญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้ องพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีที่ห้องพัก Sea view
cabin มีจำนวนห้ องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรคืนค่ำใช้ จ่ำยให้ ทำ่ นล่ะ700 บำท)

โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้ เมอร์ เมด –
พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก – ช้ อปปิ ้ ง

นา้ พุแห่ งราชินีเกฟิ ออน –

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทำงถึงกรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำร์ ก (Denmark) นำท่ำนเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ำยรูป
คูก่ บั เงือกน้ อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้ กนั เป็ นย่ำนท่ำเรื อขนำดใหญ่ที่มีเรื อสินค้ ำและเรื อสำรำญเทียบท่ำ
อยู่ ชมนา้ พุแห่ งราชินีเกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีตำนำนเล่ำขำนว่ำ "เทพเจ้ ำ ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดำลให้ พระนำง
กอบกู้ชำติ โดยพระรำชินีเกฟิ ออนได้ แปลงร่ ำงลูกชำย 4 คนให้ เป็ นโคเพื่อไถพืน้ ดินขึน้ มำจำกใต้ นำ้ ให้ เกิดเป็ นประเทศ
เดนมำร์ กในทุกวันนี ้

รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-16MAR-11JUN20
กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื ้นเมือง
นำเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก(Amalienborg Palace) บริ เวณด้ ำนนอกที่ประทับในฤดูหนำวของรำชวงศ์แห่ง
เดนมำร์ กนับตังแต่
้ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีกำรเปลี่ยนทหำรยำมหน้ ำวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระรำชินีนำถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จำกนันให้
้ อิสระท่ำนชมบริ เวณจัตรุ ัสซิตี ้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจำเมือง
และท่ำนจะสำมำรถสัมผัสบรรยำกำศครึกครื น้ ของใจกลำงเมือง ช้ อปปิ ง้ สินค้ ำย่ำน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้
อปปิ ง้ ที่ยำวที่สดุ ในโลก เริ่ มจำกศำลำว่ำกำรเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ ำแบรนด์เนมชื่อดัง อำทิ Louis
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรื อเทียบเท่ำ

วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอร์ ก – สนามบิน
เช้ า

13.50 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนชมควำมงำมของภำยนอกของปราสาทโรเซนบอร์ ก (Rosenborg Castle) เป็ นปรำสำทที่สร้ ำงขึ ้นในสมัยศตวรรษ
ที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรื อสร้ ำงในสมัยพระเจ้ ำคริ สเตี ยนที่ 4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแล้ วภำยใน
ปรำสำมแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บเครื่ องเพชร มหำมงกุฎ และเครื่ องรำชอิสริ ยำภรณ์ของรำชวงศ์เดนมำร์ คตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
อีกด้ วย
นำคณะเดินทำงสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่ำนมีเวลำในกำรทำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลำในกำรเลือกซื ้อสินค้ ำใน
ร้ ำนค้ ำปลอดภำษี ภำยในสนำมบิน
ออกเดินทำงกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
*** สาหรั บคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ เดือน ตุลาคม 62 เป็ นต้ นไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และไปถึง
กรุ งเทพเวลา 06.00 น. ***

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
06.20 น.

ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ

อัตราค่ าบริการ : ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES
สวีเดน นอร์ เวย์ เดนมาร์ ค
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
ไม่รวมตัว๋
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

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
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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

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ ำบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจำแล้ วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลูกค้ ำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ กำรขอวีซำ่ ได้ ทนั ที
หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ ท่ำนติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึ ้น
กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรี ยมเอกสำร และมีขนตอนกำรยื
ั้
่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้ จำกทำงเจ้ ำหน้ ำที่
หำกในคณะของท่ำนมีผ้ ตู ้ องกำรดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรื อไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้ องให้ กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

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

8.
9.

ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจำนวนวัน และอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้ องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรื อเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้ องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ
น ้ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิ ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรื อของมีคำ่ ที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้ น
ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษี สนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นรำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึง่ ท่ำนจะต้ องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สินด้ วยตัวท่ำนเอง
ค่ ำ ธรรมเนี ย มวี ซ่ ำ ประเทศสวี เ ดน (ผู้ยื่ น วี ซ่ ำ ต้ อ งช ำระเงิ น ตรงกับ ศู น ย์ ยื่ น วี ซ่ ำ ในวัน ยื่ น เป็ น จ ำนวนเงิ น
โดยประมำณ 3,000 บำท)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (13 ยูโร)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (24 ยูโร)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ กำรเตรี ยมเอกสำรที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ กำร
พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึ ้น
กรณีท่ำนใดต้ องใช้ พำสปอร์ ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรื อ ก่อนเดินทำงกับทำงบริ ษัท ท่ำนต้ องแจ้ งให้ ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึง่ บำงสถำนทูตใช้ เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมตั ิวีซำ่ ได้
สำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรื อทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้ องดำเนินเรื่ องกำรขอวีซ่ำด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรื อศึกษำอยูเ่ ท่ำนัน้
หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้ วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผู้เดินทำงต้ องไปยื่นคำร้ องขอทำหนังสื อเดินทำงเล่มใหม่ และกรุ ณำเตรี ยมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้ กับทำง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้ องขอวีซ่ำ และจำนวน
หน้ ำหนังสือเดินทำง ต้ องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซำ่ ไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ ำ
ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นันๆ
้ และพำสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทำงรำชกำร ต้ องไม่มีรอยฉีกขำด หรื อ กำรขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทำงบริ ษัทได้ สำรองที่นั่งพร้ อมชำระเงินมัดจำค่ำตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้ วยสำเหตุใด
ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรี ยกเก็บค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่ำใช้ จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้ วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตั๋วเครื่ องบินทำกำรออกแล้ ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่ำใช้ จ่ำย
ตำมที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้ เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทำงออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ำงรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหำทำงด้ ำนสุขภำพและร่ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทำงเจ้ ำหน้ ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้ งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้ จ่ำยทังหมดกรณี
้
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริ ษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริ ษัทและผู้เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษัทฯจะทำกำร
เลื่ อ นกำรเดิ น ทำงของท่ำ น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่ำ นจะต้ อ งเสี ย ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ไ ม่ ส ำมำรถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ตำมที่ สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซำ่ แล้ วไม่ได้ รับกำรอนุมตั ิวีซำ่ จำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ ชำระค่ำทัวร์ หรื อมัดจำมำแล้ ว
ทำงบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริ กำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซำ่ ผ่ำนแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสำร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทำงไม่สำมำรถเข้ ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรื อกำรห้ ำมของเจ้ ำหน้ ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่ำโรงแรมสูงขึ ้นมำกและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่
มีอำ่ งอำบน ้ำ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สวีเดน)
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ ชัน้ 8) ***
ใช้ เวลาทาการอนุมัตวิ ีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาการ
ในระหว่ างยื่นวีซ่าเข้ าสถานทูตแล้ ว ไม่ สามารถดึงเล่ มออกมาก่ อนได้
**ลูกค้ ากรุ ณาอย่ ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่ อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต้ องมีหน้ ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำ
อำยุกำรใช้ งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือเดินทำงจะต้ องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ
กรุณำนำมำประกอบกำรยื่นวีซำ่ ด้ วย)
***ในกรณีท่ ีถือพาสปอร์ ต สัญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรี ยน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่ างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้ อกาหนดของ
ทางสถานทูตต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึง
ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ำยสีหน้ ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบ (พื ้นหลังขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไม่
เกิน 6 เดือนห้ ำมสวมแว่นตำหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็ นกรรมกำร
หรื อหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สำเนำใบทะเบียนกำรค้ ำ(พค.0403)
- กิจการที่ไม่ ได้ จดทะเบียน จดหมำยชี ้แจงกำรทำงำน พร้ อมเอกสำรประกอบ เช่น รู ป
ถ่ำยร้ ำน สัญญำเช่ำที่ โฉนดที่ดิน เป็ นต้ น
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงำน
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลต้ องตรงตำมหน้ ำพำสปอร์ ต ใช้ คำว่ำ “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น)
- นักเรี ยนหรื อนักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองกำรเรี ยนที่ออกจำกสถำบันที่กำลังศึกษำอยู่
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลต้ องตรงตำมหน้ ำพำสปอร์ ต ใช้ คำว่ำ “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น)
4. หลักฐานการเงิน กรณีผ้ ูเดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง
4.1 กรณีผ้ ูเดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ สำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทัว่ ไป ส่วนตัวของผู้เดินทำง ถ่ำยสำเนำ
ย้ อนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกค้ ำทำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรื อถอน ก่อน แล้ วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน
15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีท่ ีมีไม่ ครบ 3 เดือน ให้ ขอเป็ น STATEMENT พร้ อมทา
จดหมายชีแ้ จง
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเล่ มใหม่ ให้ ทำ่ นถ่ำยสำเนำสมุดบัญชีมำทังสองเล่
้
ม (ทังเล่
้ มเก่ำ –เล่มใหม่)
4.3กรณีผ้ ูเดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
4.3.1. ต้ องทำเป็ นหนังสือรั บรองค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจ้ ำของบัญชี (ผู้ที่ออกค่ำใช้ จ่ำยให้ ) ต้ อง
สะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้ ำของบัญชีออกค่ำใช้ จ่ำยให้ (ผู้เดินทำง) ต้ องสะกดชื่อ – สกุล
ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต โดยจะต้ องระบุควำมสัมพันธ์มำโดยชัดเจนว่ำเกี่ยวข้ องกันอย่ำงไร ฉบับภำษำอังกฤษ
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4.3.2. สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตของผู้ที่ออกค่ำใช้ จ่ำยให้
4.3.3. สำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน หรื อ Bank Statement ในข้ อ 3.1
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีตดิ ลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ ออมทรั พย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่ วนตัว
- สำเนำทะเบียนบ้ ำน
- บัตรประชำชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ้ ำมี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ ำมีกำรเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ ถงึ 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต้ นสังกัด (โดยมำรดำจะต้ องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้ บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรื อหน้ ำพำสปอร์ ตมำรดำมำด้ วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต้ นสังกัด (โดยบิดำจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรื อหน้ ำพำสปอร์ ตบิดำมำด้ วย
- หากเด็กไม่ ได้ เ ดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต้ องคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรื อหน้ ำพำสปอร์ ต
บิดำและมำรดำ
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู้มีอำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่ำ พร้ อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กบั บุตรที่สถำนทูตด้ วย ทัง้
สองท่ าน
7. ท่ำนไม่จำเป็ นต้ องเซ็น รับรองสำเนำถูกต้ อง ให้ ทำ่ นเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์ มใบคาร้ องขอวีซ่าเท่ านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรั บเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม
หมายเหตุ การอนุมัตวิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านัน้

