ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

ว ันทีห
่ นึง่
21.30 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(-/-/-)
้ 4 ประตู
ขอเชิญคณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน
ทางเข ้าหมายเลข 3 เคาน์เ ตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเ จ ้าหน ้าที่ของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คาแนะนาเพือ
่ เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง

ว ันทีส
่ อง

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุง เทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ล ันดา เมืองสต็อคโฮล์ม
ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เนิน เขาฟย ัลกาท ัน - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมือง
สต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
(-/L/D)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ล ันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways
เทีย
่ วบินที่ TG960 (เทีย
่ วบินตรง)
** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **

01.10 น.

07.00 น.

กลางว ัน

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาร์ล ันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน
นาท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิน
่ ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่ โมง **
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นเมืองหลวง
ทีง่ ดงามทีส
่ ด
ุ ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวียทัง้ หมด จนได ้รับขนานนามว่า “ราชินแ
ี ห่งทะเลบอลติก” ประกอบด ้วยเกาะน ้อย
ใหญ่ 14 เกาะ โอบล ้อมด ้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ
เมืองทีต
่ งั ้ อยู่บนพืน
้ น้า ทาให ้เมืองสต็อกโฮล์มเป็ นเมืองหลวงทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของโลก
นาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว เนินเขาฟย ัลกาท ัน (Fjallgatan Hill) เพือ
่ บันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ชมวิว
สวยของตัวเมืองทีต
่ งั ้ อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ ทีห
่ ้อมล ้อมด ้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก
นาท่าน ผ่านชม สถานที่สาคัญ อาทิ พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม (The
Cathedral of Stockholm) และ โอเปร่า เฮ้าส์ (Opera Houses) เป็ นต ้น
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
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คา
่

นาท่าน เข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม (City Hall of Stockholm) ที่ใ ช ้เวลาสร ้างนานถึง 12 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี
่ ดังของประเทศสวีเดน ชื่อ เรกนาร์ ออสต์เบิร์ก (Ragnar Ostberg) สร ้างด ้วยอิฐแดงกว่า 8 ล ้าน
1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชือ
ก ้อน และมุง หลัง คาด ้วยหินโมเสค ได ้รับแรงบันดาลใจในการสร ้างมาจากปราสาทสไตล์เ รอเนสซองค์ของประเทศอิตาลี จึง ได ้
ออกแบบให ้ศาลาว่าการเมืองแห่งนี้มล
ี านกลางเพิม
่ เข ้ามาสองลานคือ บอร์ก าร์ก าร์เ ด ้น (Borgargarden) และ บลูฮ อลล์ (Blue
Hall) ในทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพธ
ิ เี ลีย
้ งรับรองผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน ห้องโถงใหญ่
้ เพื่อ บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ
(Golden Hall Room) ที่ประดับประดาด ้วยหินโมเสคแก ้วและทองคากว่า 18 ล ้านชิน
ประเทศสวีเดนตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึง ช่วงทศวรรษที่ 1920 ภาพ “ราชิน แ
ี ห่งทะเลสาบมาลาเร็น” คือ ภาพจาลองของ
เมือ งสต็อ คโฮล์ม โดยเป็ นรูปสตรีนั่ง อยู่บนบัลลัง ก์ บริเ วณด ้านข ้างท่านจะได ้พบกับรูปปั ้นอาคารที่น่าสนใจอีก มากมายทั่วโลก
ภายในประกอบด ้วย ห้องประชุมสภาเมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm City Council Meeting Room) คือ สถานทีจ
่ ัดประชุม
ของสมาชิกสภาเมืองสต็อคโฮล์ม 101 ท่าน เดอะวอลท์ออฟเดอะฮ ันเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยู่ที่ด ้านล่าง
ของหอคอยสูง 106 เมตร บริเ วณเพดานประกอบด ้วยช่อ งเก็บของเล็ก ๆ 100 ช่อ ง ผนงั ในห้องรูปไข่ (Wall in the Oval
Room) ตกแต่ ง ด ้วยผ ้าม่า นที่ทอขึ้นมาตั ้ง แต่ ปลายศตวรรษที่ 17 ในเมือ งโบเวส์ ประเทศฝรั่ ง เศส และเพื่อ เป็ นการอนุรัก ษ์
โบราณวัตถุเหล่านี้ จึง ห ้ามไม่ให ้มีการใช ้แผลชถ่ายภาพในห ้องนี้ และในวันเสาร์จะมีการจัดงานแต่งงานขึน
้ ทีน
่ ี่ ปริน
้ ซ์แกลลอรี่
(Prince Gallery) ท่านสามารถรับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝั่ งของเมืองสต็อคโฮล์มได ้ ส่วนอีกด ้านของห ้อง
ท่านจะได ้พบภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝี พระหัตถ์ของเจ ้าชายยูเ จน ภายในมีเสาสีดาทาจากหินไดอะเบส ส่วนบริเ วณช่อง
หน ้าต่างทีห
่ ันเข ้าหาผืนน้าจะมีประติมากรรมนูนรูปตัวละครชายหญิงจากตานานคลาสสิคของชาวนอร์ดก
ิ อยู่ ห้องทรีคราวน์แชม
เบอร์ (The Three Crown Chamber Room) ท่านจะได ้สัม ผัสกับความพลิว้ ไหวของเส ้นไหมและเส ้นใยสีเงินที่งดงามบน
ผนัง นอกจากนี้บนผนัง ด ้านหนึ่งยังมีภาพวาดฝาผนังรูปทิวทัศน์ของเมืองสต็อ คโฮล์ม ประดับอยู่ ** รอบของการเข้าชมอาจ
เปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถ
คืน ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
่ ให้ก ับท่านได้ทุก กรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อ ยแล้ว
ทงหมด
ั้
**
นาท่าน เข้าชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (Vasa Museum) เป็ นเรือที่ถูกกู ้ขึน
้ มาในศตวรรษที่ 17 เนื่อ งจากสามารถ
้ ส่วนเดิมของเรือไว ้ได ้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด ้วยรูปแกะสลักนับร ้อยชิน
้ เรือวาซาเป็ นทรัพย์สมบัต ิ
รักษาชิน
ทางศิลปะทีโ่ ดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเทีย
่ วทีส
่ าคัญทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่ ในโลกในพิพธ
ิ ภัณฑ์ประกอบไปด ้วยนิทรรศการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
เรือลานี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกีย
่ วกับเรือวาซา พิพธ
ิ ภัณฑ์แห่งนี้เป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วให ้ความสนใจมากทีส
่ ด
ุ ใน
บรรดาพิพิธภัณ ฑ์ทัง้ หมดแถบสแกนดิเ นเวีย ** รอบของการเข้าชมอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย ไม่วา
่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ให้ก ับท่าน
ได้ทุกกรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด
ั้
**
บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Hotel Best Western Jarva Stockholm, Stockholm, Sweden หรือเทียบเท่า
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ว ันทีส
่ าม

เช้า

กลางว ัน

เมืองสต็อคโฮล์ม - ย่านเมืองเก่า ก ัมลา สแตน - พระราชว ังหลวงแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - เมืองคาร์ลสต ัด - โบสถ์ใหญ่
แห่ง เมืองคาร์ลสต ัด - จ ัตุร ัสใจกลางเมืองคาร์ลสต ัด - ศาลากลางประจาเมืองคาร์ลสต ัด - สะพานหินเก่าแก่แห่งเมือง
คาร์ลสต ัด
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ก ัมลา สแตน (Gamla Stan) เมือ งเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดปั จ จุบัน ยั ง ทิ้ง
ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิน
่ อายของศตวรรษที่ 17 ทัง้ บ ้านเรือน สิง่ ปลูกสร ้างทีม
่ ค
ี วามสวยงามในรูปแบบงาน
สถาปั ตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกับเสน่หข
์ องตรอกซอกซอยต่างๆ ทีเ่ รียงรายไปด ้วยร ้านกาแฟ ร ้านหนังสือ และยังเป็ นทีต
่ งั ้ ของ
ผ่านชม พระราชว ังหลวงแห่ง เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm Palace) เป็ นที่ประทับอย่างเป็ นทางการของพระราชวงศ์
สวีเดน เป็ นหนึง่ ในพระราชวังทีง่ ดงามมากทีส
่ ด
ุ ในบรรดาพระราชวังทัง้ หมดของทวีปยุโรป ลักษณะเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมบาโรค
สร ้างขึน
้ เมือ
่ ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มีห ้องต่างๆ รวมกัน 608 ห ้อง ซึง่ เปิ ดให ้ประชาชนเข ้าเยีย
่ มชมได ้ตลอดทัง้ ปี ในบรรดาห ้องต่างๆ
ส่ว นที่เ ป็ นจุ ด เด่ น ได ้แก่ ห ้องพระคลั ง วิห ารหลวง ห ้องโถงว่ า การของรั ฐ ห ้องพั ก ของขุ นนาง ล าดั บ ต่ า งๆ และ พิพิธ ภัณฑ์
โบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการผลัดเปลีย
่ นเวรยามประจาวันของกองทหารรักษาพระองค์ซงึ่ จะเกิดขึน
้ ในเวลาก่อนเทีย
่ งของทุก
วัน
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสต ัด (Karlstad) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆของ ประเทศ
สวีเดน (Sweden) ตัง้ อยู่รม
ิ ทะเลสาบแวนเนิรน
์ อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน และ เมืองออสโล ประเทศนอร์เ วย์
่ เมืองจึงเรียกตามพระ
เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร ้างเมืองโดยกษั ตริยค
์ าร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ
นามของพระองค์ นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ โบสถ์ใหญ่แห่ง เมืองคาร์ลสต ัด (Cathedral of Karlstad), จ ัตุร ัสใจ
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คา
่

ว ันทีส
่ ี่
เช้า

กลางว ัน

กลางเมืองคาร์ลสต ัด (Town Square of Karlstad), ศาลากลางประจาเมืองคาร์ลสต ัด (City Hall of Karlstad) และ
สะพานหินเก่าแก่แห่งเมืองคาร์ลสต ัด (Ancient Stone Bridge of Karlstad)
บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Good Morning Karlstad (EX. Ibis), Karlstad, Sweden หรือเทียบเท่า

เมืองคาร์ลสต ัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
- ถนนคาร์ล โยฮ ันน์ เกท - พระราชว ังหลวงแห่งเมืองออสโล - อาคารร ัฐสภาแห่งเมืองออสโล
(B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมือ งออสโล (Oslo) (ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 3 ชั่ ว โมง 30 นาที) เมือ งหลวงของ ประเทศนอร์เวย์
(Norway) ได ้ถูก สถาปนาเมื่อ ประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมานี้ ครัง้ สมัยที่ประเทศนอร์เ วย์อ ยู่ใ นอารัก ขาของประเทศเดนมาร์ ก นั้น
ประเทศนอร์เวย์เคยย ้ายเมืองหลวงถึง 2 ครัง้ จากเมืองทรอนไฮม์เป็ นเมืองเบอร์เก ้น จนกระทั่งย ้ายมาเป็ นเมืองออสโลในปั จจุบัน
เมือ
่ ประมาณ 900 กว่าปี ก่อน เมืองออสโลเป็ นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิง้ โบราณซึง่ อยู่ภายใต ้การปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ ้าฮาโรลด์แฮร์ เมืองออสโลเป็ นเมืองหลวงทีม
่ ค
ี ่าครองชีพสูงทีส
่ ด
ุ ในโลกแทนทีโ่ ตเกียว ตัง้ อยู่ขอบ
ด ้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างทางท่านจะได ้พบกับสภาพธรรมชาติทแ
ี่ ปลกใหม่ เป็ นธรรมชาติทอ
ี่ ุดมสมบูรณ์ อันหาชมได ้ยาก
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์
่ กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ทีใ่ ช ้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให ้คนรุ่นหลังได ้เห็นวัฎจักรในหนึง่ ชีวต
ชือ
ิ ของ
้
่
มนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็ นทีต
่ งั ้ ของรูปแกะสลักชินโบว์แดงของท่านชือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิต
เพียงแท่งเดียว
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ
่ ข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวที่
ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช ้เป็ นสถานทีช
่ ม
ุ นุมแข่งขันของนักเล่นสกีทงั ้ โลกทีน
่ ี่ สามารถจุผู ้เข ้าร่วมได ้เกือบหนึง่ แสนคน
ื่ เสียง
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮ ันน์ เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งและแหล่งนัดพบปะ ทีม
่ ช
ี อ
ิ ค ้าทุกสิง่ อย่างที่
ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอร์เวย์ ตัง้ อยู่กลางเมืองออสโล มีสน
้ เป็ นของฝาก ของขวัญ สินค ้าที่ม ีช ื่อ เสียงมากทีส
ท่านปรารถนาให ้ได ้เลือกซือ
่ ุด คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ ามันปลา เนยแข็ง
เทียนไข และของทีร่ ะลึก เช่น เรือไวกิง้ หรือตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน
้ บ ้านของประเทศนอร์เวย์ เครือ
่ งครัว พวงกุญแจ เป็ นต ้น
บริเวณเดียวกันเป็ นทีต
่ งั ้ ของสถานทีส
่ าคัญไม่ว่าจะเป็ น พระราชว ังหลวงแห่งเมืองออสโล (The Royal Palace of Oslo) ซึง่
เป็ นทีป
่ ระทับของกษั ตริยอ
์ งค์ปัจจุบันและ อาคารร ัฐสภาแห่งเมืองออสโล (Storting Building) เป็ นต ้น
** อิสระอาหารคา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Thon Hotel Oslofjord, Skjetten, Norway หรือเทียบเท่า
** คาแนะนา ท่านควรเตรียมกระเป๋าส ัมภาระใบเล็ ก เพือ
่ แยกส ัมภาระสาหร ับค้างคืนบนเรือสาราญ 1 คืน (ในคืน ว ัน
พรุง
่ นี)้ เพือ
่ ความสะดวกในการเดินทางของท่าน **

ว ันทีห
่ า้
เช้า

เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เรือ ไวกิง้ - ล่องเรือสาราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เรือไวกิง้ (The Viking Ship Museum) พาหนะสาคัญของเหล่านักรบไวกิง้ เมือ
่ ครัง้ ทีเ่ คยรุ่งเรือ ง
ในอดีต จัดแสดงเกีย
่ วกับเรือไวกิง้ ทีส
่ ร ้างจากไม ้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได ้จากรอบๆเมืองออสโล ฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัด
แสดงเกีย
่ วกับเครื่องมือในชีวต
ิ ประจาวันที่มอ
ี ายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของชาวไวกิง้ เรือถือเป็ นสิง่ ที่สาคัญทีส
่ ุด เพราะ

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

กลางว ัน

ชาวไวกิง้ ใช ้เรือทัง้ ในเรื่องของการรบ ทาการค ้า และออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่าถ ้าไม่ม ีเรือไวกิง้ ก็จะไม่มย
ี ุคที่
รุ่ง เรืองที่สด
ุ ** รอบของการเข้าชมอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่สามารถคืน ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ให้ก ับท่านได้ทุก กรณี เนือ
่ งจากเป็นการ
ชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วทงหมด
ั้
**
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสาราญ เพือ
่ ล่องเรือสาราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to Copenhagen, Denmark) ที่พรั่ง พร ้อม
ไปด ้วยร ้านค ้าปลอดภาษี , ร ้านอาหาร, ห ้องซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิง่ อานวยความสะดวกแบบครบครัน
** ท่านควรเตรียมกระเป๋าส ัมภาระใบเล็ก เพือ
่ แยกส ัมภาระสาหร ับค้างคืนบนเรือสาราญ 1 คืน เพือ
่ ความสะดวกในการ
เดินทางของท่าน **

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

......... น.
คา
่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ผ่านน่านน้าสแกนดิเนเวีย
บริการอาหารคา
่ ณ ห้องอาหาร บนเรือสาราญ DFDS พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก บนเรือสาราญ DFDS ห้องพ ักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือเทียบเท่า
** ห้องพ ักชนิดปกติบนเรือสาราญ คือห้องทีไ่ ม่มห
ี น้าต่าง กรณีตอ
้ งการจองห้องพ ักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin)
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ เพือ
่ ตรวจสอบห้องว่าง และมีคา
่ ใช้จา
่ ยเพิม
่ ท่านละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท
โดยชาระค่าบริการส่วนนีท
้ ันทีทห
ี่ อ
้ งพ ักถูกยืนย ันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีทห
ี่ อ
้ งพ ักแบบปกติ (Inside Cabin)
เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษ ัทจาเป็นต้องจองห้องพ ักในระด ับมากกว่ามาตรฐานทีก
่ าหนดไว้ก ับราคาค่าท ัวร์
(Upgrade) ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา
่ ยทีเ่ กิดขึนตามจริ
้
งก ับผูเ้ ดินทาง ทงนี
ั้ ท
้ างบริษ ัทจะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาค ัญ **

ว ันทีห
่ ก

เมืองโคเปนเฮเกน - นา้ พุแห่งราชินเี กฟิ ออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติล
้ เมอร์เมด - พระราชว ังอมาเลียนบอร์ก หรือ
พระราชว ังฤดูหนาว - พระราชว ังโรเซนเบิรก
์ หรือ พระราชว ังฤดูรอ
้ น - พระราชว ังคริสเตียนบอร์ก - ถนนสตรอยก์เกท
- ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์
(B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร บนเรือสาราญ DFDS

เช้า

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

......... น.

เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมือ งหลวงของ ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) เป็ นเมืองเก่าแก่เมืองหนึง่
ของยุโรปก่อตัง้ มาราวศตวรรษที่ 10 และเป็ นเมืองใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ได ้รับฉายาว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมือง
ท่า และดินแดนแห่งเทพนิยายร ักอมตะ” เมือ งนี้เป็ นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน
(Hans Christian Andersen) ผู ้สร ้างสรรค์นย
ิ าย เจ ้าหญิงเงือกน ้อย หนูน ้อยผู ้ขายไม ้ขีดไฟ ลูกเป็ ดขีเ้ หร่ทผ
ี่ ู ้คนทั่วโลกต่างรู ้จัก
นาท่านเดินทางสู่ นา้ พุแห่งราชินเี กฟิ ออน (Gefion Fountain) เป็ นน้าพุขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตา คล ้ายธารน้าตกทีไ่ หลริน
ซึง่ ตัง้ อยู่ด ้านหน ้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตานานเล่าว่าราชินีเกฟิ ออนได ้รับมอบหมายจากเทพเจ ้าผู ้ทรงอิทธิฤทธิ์ ให ้กอบกู ้ชาติ
่ องพระองค์แปลงกายเป็ นพระโค เพือ
บ ้านเมือง พระนางจึงให ้พระโอรสทัง้ สีข
่ ช่วยกันไถพืน
้ ดินจนกลายเป็ นแผ่นดินเมืองเดนมาร์ก
่ ระองค์ไว ้เพือ
ในปั จจุบัน ต่อมาชาวเดนนิชก็ได ้สร ้างอนุสาวรียข
์ องพระนางและพระโอรสทัง้ สีพ
่ เป็ นเกียรติและเพือ
่ เป็ นการระลึกถึง
นาท่านเดินทางสู่ รูปปั้น เงือกน้อย หรือ ลิตเติล
้ เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตัง้ อยู่บริเวณท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน
ถูกสร ้างขึน
้ เพือ
่ เป็ นของขวัญแก่เมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คาร์ล จาค็อบเซน บุตรชายของผู ้ก่อตัง้
บริษัทเบียร์คาร์ลสเบิร์ก ได ้มีความประทับใจจากการดูบัลเล่ต์ เรื่อ ง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์
เซน เป็ นอย่างมาก จึง ว่าจ ้างศิลปิ นชาวเดนมาร์กชื่อ เอ็ดวาร์ด อีริก เซน มาปั ้นรูปเงือกน ้อยนี้ โดยนาแบบใบหน ้ามาจากนักเต ้น
ื่ เอลเลน ไพรซ์ ส่วนร่างกายทีเ่ ป็ นหญิงเปลือยนาแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รูปปั ้นเงือกน ้อยนี้นั่งอยู่บนก ้อนหิน มี
บัลเลต์ชอ
ขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร น้าหนักประมาณ 175 กิโลกรัม บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได ้สัมผัสกับความผ่อนคลาย
ฟั งเสียงร ้องของนกนางนวลและชมเรือสาราญทีจ
่ อดเทียบท่าอยู่ และทีน
่ ี่ได ้กลายเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง โดยในแต่ละปี จะ
มีนักท่องเทีย
่ วมากกว่า 1 ล ้านคนมาเทีย
่ ว เพือ
่ เก็บภาพคู่กับรูปปั ้นเงือกน ้อยนับเป็ นสถานทีย
่ อดฮิตทีถ
่ ูกถ่ายภาพมากทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่
ของโลก

นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ พระราชว ังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชว ังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปั จจุบัน
พระราชวังแห่งนี้ยังเป็ นสถานทีป
่ ระทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์เดนมาร์ก นอกจากจะได ้ชมสถาปั ตยกรรมอันงดงามภายนอก
สไตล์ร็อกโคโคแล ้ว ด ้านหน ้าของพระราชวังจะมีก ารเปลีย
่ นทหารยามหน ้าวังทุก วัน พระราชวังตัง้ อยู่รม
ิ น้าทางเหนือของตัวเมือ ง
โคเปนเฮเกน สร ้างขึน
้ เมือ
่ กลางศตวรรษที่ 18 เพื่อ เฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก และใช ้เป็ นที่
พานักของเหล่าราชวงศ์ 4 ครอบครัว หลังจากทีพ
่ ระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกไฟไหม ้ในปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศ์เดนมาร์กจึง
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กลางว ัน

ได ้ขอซื้อ พระราชวัง แห่ง นี้ไว ้ และได ้ย ้ายเข ้ามาอาศัยตัง้ แต่นั้นเป็ นต ้นมา กษั ตริย์ พระราชินี และบุตรของราชวงศ์ได ้อาศัยอยู่
ภายในพระราชวั ง แห่ ง นี้ ทัง้ 4 อาคาร ตั ้ง โดดเด่ น เป็ นศู น ย์ก ลางที่ง ดงามมากที่สุด ในทวีปยุ โ รป แม ้รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกของ
พระราชวังทัง้ 4 มีลักษณะทีเ่ หมือนกัน แต่ภายในพระราชวังแต่ละอาคารได ้ถูกตกแต่งต่างกันไปตามรสนิยมของผู ้อาศัยเดิม แต่ละ
ห ้องได ้ตกแต่ง อย่างหรูหราที่สุด ปั จจุบันพระราชวัง แห่ง นี้ยัง คงใช ้เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เ กรเธอที่ 2 และ
ราชวงศ์เดนมาร์กอยู่ ซึง่ บางส่วนของพระราชวังเปิ ดให ้นักท่องเทีย
่ วที่สนใจได ้เข ้ามาชม และยัง เปิ ดเป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ขนาดเล็กจัด
่
แสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เครื่อ งแต่ง กาย เครื่อ งประดับอัญ มณี สิง ประดิษฐ์อ ื่นๆ และเอกสารทางประวัตศ
ิ าสตร์ ที่ม ีก ารเก็ บ
รวบรวมในช่วงเวลา 400 ปี เลยทีเดียว และยังมีรูปปั ้นขนาดใหญ่ของพระเจ ้าเฟรเดอริกที่ 5 ซึง่ ตัง้ อยู่ระหว่างพระราชวังทัง้ 4 หลัง
ซึง่ ว่ากันว่า เป็ นรูปปั ้นทรงม ้าทีส
่ วยงามทีส
่ ด
ุ ของโลกอีกด ้วย
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

นาท่าน เข้าชม พระราชว ังโรเซนเบิรก
์ หรือ พระราชว ังฤดูรอ
้ น (Rosenborg Palace) เป็ นพระราชวังทีต
่ กแต่งด ้วยศิลปะ
แบบดัตช์เรอเนสซองส์ สร ้างในสมัยพระเจ ้าคริสเตียนที่ 4 เป็ นอีกหนึง่ สถาปั ตยกรรมทีพ
่ ระองค์ภาคภูมใิ จ เพราะนอกจากความงาม
้ ใต ้ดิน ใช ้เป็ นทีเ่ ก็บ
ของตัวตึกภายนอกและภายในทีต
่ กแต่งอย่างหรูหรา ด ้วยวัตถุทล
ี่ ้าค่ามากมายแล ้ว ยังมีพพ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์ในบริเวณชัน
เครือ
่ งเพชร มหามงกุฎ และเครือ
่ งราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด ้วย ซึง่ ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกสร ้างเพือ
่ จุดประสงค์
้ พระวงศ์ในสมัย นัน
ใช ้ในการพานัก พักร ้อนของเชือ
้ ทัง้ ยัง เคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครัง้ ในปี 1794 และปี 1801
ต่อมาราชวงศ์เดนมาร์ก ได ้บูรณะขึน
้ มาใหม่ให ้สวยงามดั่งปั จจุบัน เมือ
่ เดินออกไปด ้านนอกกาแพงของตัวพระราชวัง จะได ้พบและ
เพลิดเพลินกับพืน
้ หญ ้าเขียวชอุม
่ และทางเดินใต ้ร่มเงา นั่นก็คอ
ื สวนคิงส์การ์เด ้น ทีอ
่ ยู่รอบปราสาท เป็ นสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วยอดนิยม
ที่ใ ห ้ชาวโคเปนเฮเกนได ้พัก ผ่อ น และทากิจกรรมต่างๆในวันหยุด ** รอบของการเข้าชมอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย ไม่วา
่ ส่วนใด
ส่ว นหนึง
่ ให้ก ับท่านได้ทุก กรณี เนื่อ งจากเป็นการชาระล่วงหน้า ก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อ ยแล้วท งหมด
ั้
ท งั้ นีท
้ างบริษท
ั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสาค ัญ **
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นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ พระราชว ังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอร์กคือ
พระราชวัง ซึง่ เป็ นที่ประทับของพระราชสันตติวงศ์ใ นสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แห่ง ประเทศเดนมาร์ก แต่ ณ ปั จจุบัน
พระราชวังแห่งนี้ถูกใช ้เป็ นทีท
่ าการรัฐสภา โดยเป็ นสถานทีเ่ พียงแห่งเดียวในโลกทีม
่ ี 3 หน่วยงานราชการในทีแ
่ ห่งเดียวกัน นั่นคือ
อ านาจบริห าร อ านาจนิต ิบั ญ ญั ต ิ และอ านาจตุ ล าการ แต่ บ างส่ว นของที่นี่ ก็ ยั ง คงถู ก ใช ้สาหรั บ พระราชวงศ์เ ดนมาร์ก เช่น
ห ้องรับแขกของราชวงศ์ เป็ นต ้น รวมทัง้ บางส่วนยังเปิ ดให ้นักท่องเทีย
่ วทีส
่ นใจได ้เข ้ามาชม
่
นาท่านเดินทางสู ถนนสตรอยก์เกท (Stroget Shopping Street) ถนนช ้อปปิ้ งทีย
่ าวทีส
่ ด
ุ ในโลกเริม
่ จาก ศาลาว่าการเมือง
่ เล่นของถนนคนเดินแห่งนี้ ซึง่ แปลว่า การ
โคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คาว่า “สตรอยก์เกท” ได ้ถูกตัง้ เป็ นชือ
้ ั ้ง แต่ ยุ ค ศตวรรษที่ 18 เป็ นต น
เดิน เล่ น โดยใช ต
้ มา ครอบคลุ ม ถนน 4 สายด ว้ ยกั น คื อ Frederiksberggade , Nygade ,
Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโ ลเมตร ถนนสตรอยก์เยทถูกประกาศให ้เป็ นเขตปลอดรถยนต์ตงั ้ แต่ปี
1962 แต่ในช่วงแรก เจ ้าของกิจการหลายรายไม่เห็นด ้วยกับการปิ ดถนน เพราะเกรงจะเป็ นผลเสียต่อธุรกิจ แต่ทาให ้ทุกวันนี้ผู ้คน
ิ ค ้า
ได ้เดินอย่างสนุกและสะดวกสบาย ทีน
่ ี่คก
ึ คักไปด ้วยผู ้คนประมาณแสนคนต่อ วัน เรียงรายไปด ้วยร ้านค ้าทีม
่ ีคุณภาพ มีตงั ้ แต่สน
ิ าหรูแบรนด์ดังจากสวิสฯ, พอร์
ราคาถูกไปจนถึงสินค ้าแบรนด์เนมทีม
่ รี าคาแพงทีส
่ ด
ุ ในโลก อาทิ หลุยส์วต
ิ ตอง, ชาแนล, ร ้านนาฬก
ซเลน เป็ นต ้น มีร ้านอาหารมากมาย แถมยังมีนักดนตรีรม
ิ ทางทีม
่ าช่วยบรรเลงเพลงให ้ความบันเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนี้เมือง
โคเปนเฮเกน ได ้รับการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็ นเมือ งจัก รยาน ประชากรเกินครึ่ง ใช ้จัก รยานเป็ นพาหนะในการเดินทาง
เหตุ ผ ลส าคั ญ คือ รั ฐ บาลส่ง เสริม ให ้ประชาชนสุข ภาพแข็ ง แรง และลดปริม าณก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ที่ส ร า้ งมลพิษ แก่
สิง่ แวดล ้อม จึง ออกแบบผังเมือง เพื่อ รองรับนักปั่ นและคนเดินเท ้า ให ้ได ้รับความสะดวกและปลอดภัยมากทีส
่ ุด บริเ วณเดียวกัน
เป็ นที่ตัง้ ของ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn Pier) เป็ นเขตท่าเรือ อันเก่าแก่ของเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ตัง้ อยู่ริมฝั่ ง
ตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัตไิ ด ้กล่าวไว ้ว่า พระเจ ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให ้สร ้างท่าเรือใกล ้ๆ ตัวเมืองหลวง เพือ
่ ให ้สะดวก
ง่ายต่อการขนย ้ายสินค ้า และใช ้เป็ นท่าเรือพาณิชย์สาหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในสมัยก่อนพืน
้ ทีร่ ม
ิ น้าย่านนี้ทรุดโทรม
่ มโทรมของเมืองเลยก็ว่าได ้ แต่ในปั จจุบันได ้กลายเป็ นแหล่งความบันเทิงอันทันสมัย เต็มไปด ้วยร ้านอาหาร
มาก เรียกว่าเป็ นจุดเสือ
ชื่อ ดัง ผับ บาร์ และร ้านขายของที่ระลึกทีส
่ วยงาม รายล ้อมไปด ้วยตึกสีสันสดใสมากมาย พิพิธ ภัณฑ์แห่งชาติเดนมาร์กได ้สงวน
พื้นที่บางส่วนไว ้เป็ นท่าจอดเรือเก่าแก่ เรือ ใบ และเรือ สินค ้าโบราณ มีหลายลาที่ยัง คงใช ้งานอยู่ และได ้รับการบูรณะซ่อมแซม
อย่างดี ถูกนามาจอดทอดสมออยู่รม
ิ สองข ้างฝั่ งแม่น้า และยังมีสมอเรือขนาดใหญ่ทไี่ ด ้ถูกนาไปใช ้กับเรือรบ ตัง้ อยู่เป็ นอนุสรณ์เพือ
่
ระลึกถึงกลุ่มชาวทหาร และลูกเรือทีเ่ สียสละกว่า 1,700 รายในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อีกด ้วย
** อิสระอาหารคา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา **
่ พ
 นาคณะเข้าสูท
ี่ ัก Zleep Hotel Copenhagen, Copenhagen, Denmark หรือเทียบเท่า
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ว ันทีเ่ จ็ด
เช้า

14.25 น.

ว ันทีแ
่ ปด
06.00 น.

เมืองโคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพือ
่ ให ้ท่านมีเวลาในการทา
้
คืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือสินค ้าในร ้านค ้าปลอดภาษี หรือ ร ้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เทีย
่ วบินที่
TG951 (เทีย
่ วบินตรง)
** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน **
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(-/-/-)

อ ัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
ห้องละ
(เด็กอายุไม่เกิน 12
2-3 ท่าน
ปี )

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ราคา
ไม่รวม
ตว๋ ั

65,999

15,999

51,999

65,999

65,999

15,999

51,999

65,999

65,999

65,999

15,999

51,999

55,999

55,999

55,999

12,999

41,999

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดเทีย
่ วบิน

07 - 14 เมษายน 2563

08APR TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
13APR TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

65,999

65,999

09APR TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
14APR TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

65,999

13APR TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
18APR TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1
01MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00

(13 14 เม.ย. วันสงกรานต์)

08 - 15 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)

12 - 19 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. วันสงกรานต์)

30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2563

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 06MAY TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1
พ.ค. วันวิสาขบูชา)

02 - 09 พฤษภาคม 2563

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12
ปี )

(04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 พ.ค. วันวิสาขบูชา)

03MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
08MAY TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

52,999

52,999

52,999

12,999

38,999

09 - 16 พฤษภาคม 2563

10MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00

52,999

52,999

52,999

12,999

38,999

28MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
02JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

49,999

49,999

49,999

12,999

35,999

31MAY TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
05JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

49,999

49,999

49,999

12,999

35,999

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชิน)ี

03JUN TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
08JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

55,999

55,999

55,999

12,999

41,999

13 - 20 มิถุนายน 2563

14JUN TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
19JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

55,999

55,999

55,999

12,999

41,999

20 - 27 มิถุนายน 2563

21JUN TG960 BKK-ARN 01.10-07.00
26JUN TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1

55,999

55,999

55,999

12,999

41,999

(01 พ.ค. วันแรงงาน / 04 พ.ค. วันฉัตรมงคล / 06 15MAY TG951 CPH-BKK 14.25-06.00+1
พ.ค. วันวิสาขบูชา)

27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชิน)ี

30 พ.ค. - 06 มิ.ย. 2563
(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระราชิน)ี

02 - 09 มิถุนายน 2563

** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์ท้องถิน
่ (หากมี) **
่ ท่องเทีย
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซา
่ ว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท
สาหร ับการยืน
่ วีซ่าแบบหมูค
่ ณะ จาเป็นต้องนาส่งหน ังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพือ
่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 ว ันทาการ (บาง
กรณีอาจไม่รวมว ันเสาร์ - อาทิตย์ ทงนี
ั้ ข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับจานวนของผูส
้ ม ัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาด ังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้
หน ังสือเดินทางเพือ
่ เดินทางได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) หากจาเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธ
ผลการสม ัครของท่าน และ ส่งหน ังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 ว ันทาการ เป็นอย่างน้อย ในลาด ับต่อไป จากนนระยะเวลาคงเหลื
ั้
อก่อน
ว ันเดินทางไม่เพียงพอสาหร ับยืน
่ วีซ่าครงใหม่
ั้
การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงือ
่ นไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษ ัท
่ เรียบร้อย
ดาเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถึง กรณีทท
ี่ า
่ นขอเอกสารจากทางบริษ ัทไปเพือ
่ ดาเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้ร ับวีซา
ท่านจะไม่สามารถยกเลิกท ัวร์ได้ทุกกรณี ไม่วา
่ ระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 ว ัน ก็ตาม **
** อ ัตราค่าบริการ สาหร ับเด็กอายุไม่ถ ึง 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท **

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

** หากท่านทีต
่ อ
้ งออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ (ตว๋ ั เครือ
่ งบิน , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงก่
ั้ อนทาการออก
บ ัตรโดยสารเนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** อ ัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผเู ้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึนไป
้
ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี เู ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษ ัท
ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือ
่ นการเดินทาง หรือเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) **
้ ใดมือ
้
** กรณีผเู ้ ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถร ับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาหนด ไม่วา
่ เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่วา
่ มือ
้ อาหาร เนือ
หนึง่ ทางบริษ ัทขอให้ทา
่ นผูเ้ ดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนต ัวของท่านมาเพิม
่ เติมขณะมือ
่ งจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมี
ข้อจาก ัดเรือ
่ งของว ัตถุดบ
ิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจ ัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผ ัดผ ัก ข้าวผ ัด และ บะหมีก
่ งส
ึ่ าเร็จรูป เท่านน
ั้ กรณีท ี่
ท่านมีความประสงค์ทีจ
่ ะสง่ ั เมนูนอกเหนือข้างต้น ผูเ้ ดินทางจะต้องชาระค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ เติมในส่วนนีด
้ ว้ ยตนเอง **
** ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมทีส
่ ถานทีด
่ ังกล่าวตรงก ับว ันอาทิตย์
ทางบริษ ัทอาจจาเป็นต้องปร ับเปลีย
่ นโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปร ับเปลีย
่ นได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอ
่
สงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา
่ ย หรือ ชดเชยสิงใดเป
็ นการทดแทนได้ทก
ุ กรณี เนือ
่ งจากเงือ
่ นไขของบ ัตรโดยสาร และ ช่วงว ันเดินทาง
ทีจ
่ ะต้องเป็นไปตามกาหนดการเท่านน
ั้ **
** การเดินทางท่องเทีย
่ วในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จาเป็นจะต้องเดินเท้าเพือ
่ เข้าถึงสถานทีบ
่ างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค
่ อ
่ นข้างไกลจาก
จุดทีร่ ถสามารถจอดได้ ขอให้ทก
ุ ท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าทีส
่ ามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมสาหร ับการ
เดินทาง เพือ
่ ประโยชน์สง
ู สุดของผูเ้ ดินทางเอง รวมถึงผูเ้ ดินทางสูงอายุ และ ผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้รถเข็น ท่านจาเป็นจะต้องมีผรู ้ ว
่ มเดินทางด้วย
เพือ
่ คอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานทีบ
่ างจุด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืน
่
ค่าใช้จา
่ ย หรือ ชดเชยสิงใดเป
็ นการทดแทนได้ทุกกรณี **

** ทางบริษ ัทขอความกรุณาให้ทา
่ นศึกษารายละเอียด ทงหมดก่
ั้
อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชัน
่ น เปลีย
่ นวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได ้
 ค่าภาษีน้ามัน ภาษีสนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครื่อ งบิน
้ โดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน
้ ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน
้ 7 ก.ก. 1 ชิน
้ รวม 30 ก.ก.)
ได ้ ท่านละ 2 ชิน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี่ รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงี าน
เทรดแฟร์ การแข่ง ขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืน
่ ๆ ที่ทาให ้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมทีพ
่ ักไปเป็ น
เมืองใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าเข ้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้
 ค่าอาหารตามทีร่ ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครองสุขภาพกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินบ
ิ าร์ในห ้อง
รวมถึง ค่าอาหาร เครื่อ งดืม
่ ที่สั่งเพิม
่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน ้าทัวร์
ก่อนการใช ้บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปคนข ับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
 ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ท่านละ 6 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 48 ยูโร (EUR) หรือ คานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ก
อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน
่ วีซ่าท่องเทีย
่ ว ประเทศสวีเดน ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา และ
ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนีข
้ อความกรุณาลูกค้าผูเ้ ดินทางถือไปจ่ายในว ันทีย
่ น
ื่ เอกสาร
สแกนนิว้ ก ับเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัท โดยทางบริษ ัทจะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปดูแล และ อานวยความสะดวกในว ันนน)
ั้

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเทีย
่ ว กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 ว ัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินม ัดจา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 ว ัน
หล ังจากว ันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภ ายในวันที่ 3 ก่อ นเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาทีก
่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต ้องเช็คทีว่ ่าง
และทาจองเข ้ามาใหม่อก
ี ครัง้ กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการให ้สิทธิล
์ ูกค ้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ทีท
่ ารายการจองเข ้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
นัก ท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนว ันเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน กรณีนัก ท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ชาระ
เงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทงั้
กรณีทอ
ี่ ยูใ่ นช่วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า รอน ัดส ัมภาษณ์วซ
ี ่า ทีท
่ าให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาทีก
่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อน
วันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นน
ั้ ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเ มลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดัง นี้ วันจันทร์ ถึง ศุก ร์ เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นน
ั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของทางบริษัท

เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
่ ในเอกสารการ
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเ มลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลาย
้
ลักษณ์อักษรเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทาง
2. กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
มาทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู ้เดินทาง)
พร ้อมหลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของ
ผู ้รับมอบอานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 45 ว ัน ขึน
้ ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ัน
หนึง่ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 55 ว ัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา
่ ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทม
ี่ ค
ี า
่ ใช้จา
่ ยตามจริงมากกว่าก าหนด
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา
่ ยเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทงหมด
ั้
**
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าใช้จา
่ ยทงหมด
ั้
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเทีย
่ วให ้แก่นักท่องเทีย
่ ว เช่น การ
สารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก เป็ นต ้น **
3.
การเดินทางที่ต ้องการันตีมัดจาหรือ ซื้อ ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือ เที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ ผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้กับนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีไ่ ม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีม
่ ีวซ
ี า่ แต่หากทางนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม
่ จากการทีม
่ น
ี ักท่องเทีย
่ วร่ วม
เดินทางน ้อยกว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการและดาเนินการต่อไป
5.
ในกรณีทล
ี่ ูกค ้าดาเนินการยืน
่ วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี่ ูกค ้าชาระมาแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเว ้นในกรณีทวี่ ี
ซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน
้ จริง ทัง้ หมด โดยคานึง ถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
กรณีอ อกบัตรโดยสารเรียบร ้อยแล ้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง ได ้ และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จาเป็ นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช ้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็ นอย่างน ้อย
6.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท
1.

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก รักแท้สแกนดิเนเวีย] (TG)

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่ อ งจากการวางแผนผั ง ห ้องพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึง อาจท าให ้ห ้องพั ก แบบห ้องเดี่ย ว (Single) , ห ้องพั ก คู่ แ บบ 2 ท่ า น
้ กัน และบาง
(Twin/Double) และ ห ้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพัก แต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชัน
โรงแรมอาจจะไม่ม ีห ้องพัก แบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จาเป็ นต ้องแยกห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1 ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
่ ว 1 ห ้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
เก็บค่าบริการเพิม
่ ตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ จากนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ
่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ อ
ี ุณหภูมต
ิ ่า
กรณี ที่ม ีง านจั ดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่า โรงแรมสูง ขึ้นมากกว่ า ก าหนด หรือ ห ้องพัก เต็ ม บริษั ทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลีย
่ นหรือย ้ายทีพ
่ ักเป็ นเมืองใกล ้เคียงเป็ นการทดแทน
โรงแรมในยุโ รปที่ม ีลัก ษณะเป็ นอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) ห ้องที่เ ป็ นห ้องเดี่ยวอาจเป็ นห ้องที่มข
ี นาดกะทัดรัต และไม่ม ีอ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน
้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน
้ ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ การยืน
่ คาร้องขอวีซ่า ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.
3.

3.1
3.2

4.

5.
6.

7.

8.

ผูส
้ ม ัครทุกท่าน จาเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยน
ื่ ร ับคาร้องขอวีซ่า เพือ
่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่าน
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทาการเป็ นอย่างน ้อย (ไม่รวมเสาร์ -อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับ
จานวนของผู ้สมัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยืน
่ วีซา่ แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซา่ จะเป็ นผู ้ได ้รับกาหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ
ศูนย์รับคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้ หากท่านไม่สะดวกมาดาเนินการยืน
่ วีซา่ วันใดบ ้าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต ้องใช ้หนังสือเดินทางเพือ
่ กิจธุระส่วนตัว
ของท่านในช่วงใดบ ้าง ซึง่ อาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ หรือ ซึง่ อาจทาให ้ให ้มีผลต่อการพิจารณาวีซา่ (เล่มหนังสือเดินทางอยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณาทีส
่ ถานทูต) ท่านจาเป็ นจะต ้องแจ ้งล่วงหน ้าก่อน ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการจอง หรือ ก่อนชาระเงินมัดจา พร ้อมแจ ้งวัน และ เวลาที่
่
่
ท่านสะดวกจะยืน
่ วีซามาก่อน แผนกวีซาจะประสานงานให ้อีกครัง้ หากมีควิ ยืน
่ ว่างช่วงทีท
่ ่านสะดวก แผนกวีซา่ จะดาเนินการให ้ดีทส
ี่ ุดทีจ
่ ะช่วย
้
อานวยความสะดวกให ้ท่านเป็ นกรณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิ ศษต่างๆ จาเป็ นต ้องมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ท่านสามารถเลือกซือ
คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายทีเ่ ร็วขึน
้ หรือ สามารถเลือกเวลาได ้มากขึน
้
การยืน
่ แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช ้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
** การบริการพิเศษนีย
้ ังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทงหมด
ั้
**
้ บริการพิเศษนี้ได ้ ได ้แก่ อ ังกฤษ อิตาลี ฝรง่ ั เศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านัน
ประเทศทีท
่ ่านสามารถเลือกซือ
้
** ส าหร บ
ั การให้บ ริก าร และ ค่า บริก ารของแต่ล ะประเภท กรุ ณ าตรวจสอบก บ
ั เจ้า หน้า ที่เ ป็ นกรณี พ ิเ ศษอีก คร งั้ อาจมีก าร
เปลีย
่ นแปลง **
กรณีทท
ี่ ่านไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร ้อมคณะได ้ จาเป็ นต ้องยืน
่ ก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต ้องใช ้หนังสือเดินทางในช่วงทีท
่ างบริษัทจะเริม
่ ดาเนินการ
จัดเตรียมเอกสารเพือ
่ ขอยืน
่ วีซา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็ นอย่างน ้อย หรือ อาจเร็วกว่านัน
้ ) และหากเกิดค่าใช ้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริงทัง้ หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (ตั๋ว) จะต ้องออกก่อนกาหนด แต่วซ
ี า่ ยังไม่
ดาเนินการ หรือ วีซา่ ยังไม่ได ้รับการอนุมัต ิ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านดาเนินการยืน
่ วีซา่ หลังคณะ และหรือ กรณีทท
ี่ ่านต ้องการ
ยืน
่ ก่อนคณะ แต่คณะทีท
่ ่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิ รม
์ ออกเดินทาง หากสถานทูตต ้องการขอหลักฐานการพานัก ใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย
่ วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจาเป็ นต ้อง
ดาเนินการด ้วยตนเอง และหากท ้ายทีส
่ ด
ุ คณะไม่สามารถเดินทางได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชยค่าเสีย หาย
ให ้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทุกกรณี
มาตราฐานการพิจารณาวีซา่ แบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทาการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับจานวนผู ้สมัครในช่วงนัน
้ ๆ ซึง่ หากอยู่
ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย
่ ว ทีม
่ ผ
ี ู ้สมัครเป็ นจานวนมาก อาจต ้องใช ้ระยะเวลามากกว่าปกติ)
หลังจากทีผ
่ ู ้สมัครได ้ทาการยืน
่ ขอวีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้ผู ้สมัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้ระหว่าง
้ ดังนัน
ขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช ้เล่มฯเพือ
่ เดินทาง กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ เพือ
่
วางแผนล่วงหน ้า กรณีที่ต ้องการใช ้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทาให ้ต ้องร ้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา่
อาจทาให ้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่านจาเป็ นต ้องสมัครเข ้าไปใหม่ นั่นหมายถึง จะต ้องชาระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริก ารใหม่ทัง้ หมด โดย
คานึงถึงระยะเวลาทีเ่ หลือก่อนเดินทางสาหรับการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ
กรณีท่าน มีวซ
ี า่ เชงเก ้นชนิดเข ้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ทีย
่ ังไม่หมดอายุ ไม่ชารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุ่มประเทศ
เชงเก ้นเพียงพอ และใช ้เข ้าประเทศในกลุ่ม เชงเก ้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซา่ เชงเก ้นฉบับนั้นๆออก และต ้องการใช ้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้
สามารถใช ้ได ้ หากวีซ่านั้นถูกใช ้มาแล ้วตามเงือ
่ นไขของกลุ่มเชงเก ้น คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต ้องพานักประเทศนัน
้ ๆมากทีส
่ ด
ุ มาก่อ น
แล ้วอย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ
่ นไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสีย หาย
และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
กรณีทท
ี่ ่านมีวซ
ี า่ ประเทศปลายทางทีส
่ ามารถเข ้าออกได ้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต ้องเป็ นวีซา่ ชนิดท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ โดยจะต ้อง
อยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปั จจุบันทีม
่ อ
ี ายุคงเหลืออย่างน ้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซา่ ชนิดทีอ
่ นุมัตโิ ดยระบุวันทีส
่ ามารถพานัก ใน
ประเทศเชงเก ้น จะต ้องไม่เ กินกว่าก าหนดที่อ นุมัตใิ นหน ้าวีซ่า ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับประเทศปลายทางอีก ครัง้ กรุณาส่ง หน ้าวีซ่าและหน ้าที่ม ีก าร
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ประทับตราเข ้าประเทศมาแล ้วให ้กับเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเพื่อความถูกต ้อง หากไม่เ ป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบเกีย
่ วกับความเสียหาย และ ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญ าตให ้เช็คอิน ได ้
เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต ้น
การบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
บางกรณีสถานทูตอาจขอให ้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล ้ว ซึง่ ขอให ้ท่านให ้ความร่วมมือในส่วนนี้เพือ
่ ให ้การยืน
่ คาร ้องใน
ครัง้ ต่อๆไปสะดวกมากขึน
้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทูตเป็ นสาคัญ
้
การที่วีซ่าจะออกให ้ทันวันเดินทางหรือ ไม่ หรือ ออกก่อ นเดินทางเพียงไม่กวี่ ัน เราไม่สามารถฟ้ องร ้องหรือเรียกร ้องค่าเสียหายใดๆได ้ทัง้ สิน
เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูตคุ ้มครองอยู่
เกีย
่ วก ับเอกสารทางราชการทีจ
่ าเป็นต้องแปล เช่น หน งั สือยิน ยอมให้บุตรเดิน ทางไปต่างประเทศทีอ
่ อกจากสาน ก
ั งานเขต หรือ
อาเภอ ทีอ
่ าศ ัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ าและมารดา หย่าร้าง , ใบสาค ัญการหย่า กรณีศูนย์ร ับยืน
่ คาร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูต
่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม
ต้องการ เอกสารทีแ
่ ปลเรียบร้อย จาเป็นจะต้องได้ร ับการร ับรอง (มีตราประท ับ) จากกรมการกงสุลเท่านน
ั้ ซึง
่
ฉบ ับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน ี้ จาเป็นทีส
่ ุด สาหร ับเด็กทีอ
่ ายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางก ับ มารดาและบิดา
(เช่น เดิน ทางก ับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูก ค้าจาเป็นต้องร ับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษ ัทฯขอ
สงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชาระค่าใช้จา
่ ยในส่วนนีใ้ ห้ทา
่ นได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จาเป็นต้องมีตราประท ับ) ทางบริษ ัท
ยินดีอานวยความสะดวกแปลให้ทา
่ นได้ตามปกติ
้ ตั๋วเครือ
กรณีลูกค ้าทีจ
่ องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบินแยกเอง) ท่านจาเป็ นจะต ้องเตรียมหลักฐานการ
จอง ตั๋วเครือ
่ งบิน โรงแรมทีน
่ อกเหนือจากคณะ ทีท
่ ่านพานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให ้ครอบคลุมวันทีท
่ ่านเดินทาง ไป และ
กลับ เพื่อ ใช ้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให ้ครบตามเงื่อนไข ด ้วยตนเองทุก กรณีไม่ว่ากรณีใ ดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ในคิวนัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน
่
่
้จ่
ขอวีซาแบบหมู่คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึง
กรณีทใี่ นวันนัดหมายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไป
ตามเงือ
่ นไขการยกเลิกทัง้ หมด
กรณีที่ท่านมีแผนการเดินทางทีจ
่ ะเดินทางไปยัง กลุ่มประเทศเชงเก ้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่าเชงเก ้นให ้ครอบคลุมวัน
เดินทางในทริปสุดท ้าย ท่านจาเป็ นต ้องแจ ้งกับเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้ทราบตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการจองทัวร์ รวมไปถึงแผนกวีซา่ ทีช
่ ว่ ยอานวยความสะดวกให ้กับ
ท่านอีก ครัง้ ก่อ นตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการเก็บเอกสาร หมายถึง เอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่อ งบิน จาเป็ นจะต ้องเ รียบร ้อยโดยสมบูรณ์ตงั ้ แต่
ขัน
้ ตอนการขอเก็บเอกสาร เพือ
่ เตรียมกรอกแบบฟอร์มให ้ถูกต ้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในคิวนัด
หมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงือ
่ นไข (ข ้อ 3) และ หากมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน
่ ขอวีซ่าแบบหมู่
คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่ว่ากรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีทใี่ นวันนัด
หมายเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไปตามเงื่อ นไข
การยกเลิกทัง้ หมด

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ สายการบิน ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.
2.
3.

เกี่ยวกับทีน
่ ั่งบนเครื่องบิน เนื่อ งจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบินทุก
กรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให ้มากทีส
่ ด
ุ ให ้ลูกค ้าผู ้เดินทางทีม
่ าด ้วยกัน ได ้นั่งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได ้
กรณีทท
ี่ ่านเป็ นอิสลาม หรือ แพ ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให ้ชัดเจนในขัน
้ ตอนการจอง กรณีทแ
ี่ จ ้งล่วงหน ้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมี
้จ่
ค่าใช ายเพิม
่ เพือ
่ ชาระกับเมนูใหม่ทต
ี่ ้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้
บางสายการบินอาจมีเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการให ้บริการอาหารบนเครือ
่ งแตกต่างกัน ขอให ้ท่านทาความเข ้าใจถึงวัฒนธรรมประจาชาติของแต่ละสาย
การบินทีก
่ าลังให ้บริการท่านอยู่

เงือ
่ นไข และ ข้อควรทราบอืน
่ ๆ ทว่ ั ไป ทีท
่ า
่ นควรทราบ
1.
2.

3.

ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิส
์ าหรับผู ้เดินทางทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีน้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน
้ กรณีทท
ี่ ่านถือหนังสือเดินทางราชการ
(หน ้าปกสีน้าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว โดยไม่
่ มโยงเกีย
มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ วกับการขออนุญาตการใช ้หนังสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตข
ิ องเคาท์เตอร์เ ช็คอิน
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ทัง้ ฝั่ งประเทศไทย (ต ้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่
รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
ทัวร์นี้เ ป็ นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน ้าเรียบร ้อยแล ้วทัง้ หมด หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามที่ระบุไว ้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให ้แก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

่ นามสกุล คานาหน ้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง เลขทีว่ ซ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
ี า่
และอืน
่ ๆ เพือ
่ ใช ้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนังสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการ
ชาระเงินมัดจาหรือส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูม อ
ิ ากาศ และเวลา ณ
วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่ เป็ นต ้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท
่ างบริษัทเสนอราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคา
ค่าบริการเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าภาษีน้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่ าประกันภัย
สายการบิน การเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน ฯลฯ ทีท
่ าให ้ต ้นทุนสูงขึน
้
มัคคุเ ทศก์ พนัก งาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่ม ีอ านาจในการให ้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่ม ีเ อกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของ
บริษัทกากับเท่านัน
้
นักท่องเทีย
่ วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี่ กีย
่ วข ้องกับทางบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผ่าน เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไ่ ม่สามารถควบคุม ได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่
บริษัทยังไม่ได ้ชาระแก่ทางคู่ค ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชาระตามข ้อตกลงแก่คู่ค ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
้
้ และรวมกันทุกชิน
้ ไม่เกิน 1,000
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ
่ ะนาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ มีซป
่ รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ
ได ้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
้ ถ ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีก
่ าหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโ่ หลดใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน
เท่านัน
้
สิง่ ของที่มล
ี ักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โหลดใต ้ท ้อง
เครือ
่ งบินเท่านัน
้
คณะทัวร์นี้ เป็ นการชาระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ ด ้รับการรับรองอย่างถูกต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่ บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็ นต ้องท่องเทีย
่ วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน
้ ๆ กรณีทท
ี่ ่านไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมขึน
้ ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์นี้ขน
ึ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ ตาม
้ ตั๋วเครือ
กรณีลูกค ้าทีจ
่ องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบินแยกเอง) ในวันเริม
่ ทัวร์ (วันทีห
่ นึง่ ) ท่านจาเป็ น
จะต ้องมารอคณะเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่สามารถให ้คณะ รอท่านได ้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีทไี่ ฟล์ท ของท่านถึงช ้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง
ท่านจาเป็ นจะต ้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วทีค
่ ณะอยู่ในเวลานัน
้ ๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระ
ค่าใช ้จ่ายทีใ่ ช ้ในการเดินทางด ้วยตนเองทัง้ หมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก
ท่านไม่ได ้ท่องเทีย
่ วเมือง หรือ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วใดๆ สถานทีห
่ นึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล ้วทัง้ หมด
รูปภาพในรายการทัวร์ ใช ้เพือ
่ ประกอบการโฆษณาเท่านัน
้
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ไม่อนุญาตให ้บุคคลทีม
่ ค
ี ดีความ คาสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีทเี่ คยรับรอง หรือ ค้าประกัน
หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให ้ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก
่ ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ
วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ได ้ทุกกรณี
สาหรับผู ้เดินทางทีต
่ งั ้ ครรภ์ จาเป็ นต ้องปรึกษาแพทย์ เพือ
่ ตรวจสอบอายุครรภ์ทแ
ี่ น่นอน กับ วันทีเ่ ดินทางจริง และหากเดินทางได ้ ท่านจาเป็ น
จะต ้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยน
ื ยันให ้เดินทางได ้ และแจ ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ทช
ี่ ัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หาก
อายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครือ
่ งบินได ้ทุกกรณี หากท่านตัง้ ครรภ์และไม่แจ ้งให ้สายการบินทราบและสายการบินตรวจ
ิ ธิป
พบ สายการบินมีสท
์ ฏิเสธไม่ให ้ท่านเดินทาง
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การเตรียมเอกสาร เพือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซ่าท่องเทีย
่ วเชงเก้น ประเทศสวีเดน
หน งั สือเดิน ทางเล่มปัจจุบ ัน ฉบ ับจริง มีอ ายุก ารใช ้งานคงเหลือ ไม่น ้อยกว่า 6 เดือ น ณ วันเดินทางกลับ และมีหน ้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน ้า
(หน ังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านน)
ั้
2. รูปถ่ายสี หน ้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน ้าประมาณ 3 ซม. จานวน 2 รูป ฉากหลังต ้องเป็ นพืน
้ สีขาว ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ากับ
วีซา่ ประเทศอืน
่ ๆทีเ่ คยได ้รับ เท่านัน
้ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทงชนิ
ั้
ดมีส ี และ ชนิดใส
3. หล ักฐานการทางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็ นเจ ้าของกิจการบริษัท / ร ้านค ้า :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน ้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค ้า
3.2 กรณีเป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริม
่ งาน เงินเดือน
ื่ ประเทศ ไม่
โดยจดหมายรับรองการทางานให ้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต ้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ทีม
จาเป็ นต ้องระบุชอ
่ ห
ี ัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ ้ามี) ทีอ
่ ยู่ และเบอร์ตด
ิ ต่ออย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีทเี่ ป็ นข ้าราชการ : หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ ้ามี) สาเนาบัตรข ้าราชการบานาญ
้ จงตนเองเกีย
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ
่ วกับหน ้าทีก
่ ารงาน เป็ นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนาตนเอง
พร ้อมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได ้ แต่ทงั ้ นี้ อยู่ทด
ี่ ุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีร่ ับยืน
่ เท่านั้น
3.6 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
** หล ักฐานการทางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอ ังกฤษและต้อง
่ -นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหน ังสือเดินทาง เท่านน
สะกด ชือ
ั้ กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
4. หล ักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บ ัญชีออมทร ัพย์ เท่านน
ั้ กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3 เดือน
่ **
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา
่ นต ัวเสมอ บ ัญชีบริษ ัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถ
** ผูท
้ ป
ี่ ระกอบอาชีพ มีหน้าทีก
่ ารงาน จาเป็นจะต้องมีบ ัญชีสว
่ นต ัวได้ ซึง่ หากมีแต่บ ัญชีบริษ ัท เจ้าหน้าทีอ
ใช้ยน
ื่ แทนบ ัญชีสว
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
5. สาเนาทะเบียนบ ้าน
6. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ ้ามี)
่ - เปลีย
7. สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ นนามสกุล (ถ ้ามี)
8. สาเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
** เอกสารเพิม
่ เติมกรณีเป็นเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ **
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดาและมารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรือ
อาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ ้าน ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร ้อมลงนามสาเนาถูกต ้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
1.
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- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ มารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ
มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
- สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
** กรณีร ับรองการเงินให้บุคคลในครอบคร ัว จาเป็นต้องเกีย
่ วข้องก ันทางสายเลือดเท่านน
ั้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , ภรรยา
สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาเป็นต้องแนบสาเนามาด้วย และจาเป็นต้องยืน
่ เอกสารสาค ัญด ังนี้ **
ื่ เจ้าของบ ัญชี (ผูร้ ับรอง) ยืนยัน
- หน ังสือร ับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ โดยระบุชอ
่ -นามสกุล ผูถ
รับรองให ้กับผู ้ถูกรับรอง จาเป็ นต ้องออกมาแล ้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซ่า ** โดยสะกด ชือ
้ ูกร ับรอง ให้ถูกต้อง
ตามหน้าหน ังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3
่ **
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา
** จาเป็นต้องใช้ทงผู
ั้ ร้ ับรอง และ ผูถ
้ ูกร ับรองไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงือ
่ นไข เจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
** หล ักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบ ัญชีเดียวก ันเท่านน
ั้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบ ัญชีเดียวก ัน **
- เอกสารเพือ
่ อ ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ ้าน/สมรส/สูตบ
ิ ัตร

แผนทีก
่ ารเดินทาง เพือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซ่าท่องเทีย
่ วเชงเก้น ประเทศสวีเดน
้ 29
สถานทีย
่ น
ื่ คาร้องวีซ่า : ศูนย์ยน
ื่ คาร้องขอวีซ่า VFS ประเทศสวีเดน อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ชัน
ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ ประทับตราจอดรถได ้ฟรี 1 ชั่วโมง
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เป็ นการเดินทางทีส
่ ะดวกทีส
่ ด
ุ
ซอย สุขุมวิท 13 เข ้าซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางด ้าน
้ 1 ของอาคาร (บริเวณร ้านกาแฟ)
ขวามือ สังเกตได ้ง่าย จุดนับพบบริเวณชัน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

่ ท่องเทีย
้ งต้น เพือ
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซา
่ วเชงเก้น ประเทศสวีเดน
่ - นามสกุล ปัจจุบ ัน ............................................................................................................
ชือ
่ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลีย
ชือ
่ น) ...................................................................................
วัน - เดือน - ปี เกิด ..................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม ้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
หมายเลขพาสปอร์ต .................................................................................................................
วันทีอ
่ อก ................ วันหมดอายุ ............... สถานทีอ
่ อก .............................................................
ั
ทีอ
่ ยูป
่ ัจจุบ ัน(ทีพ
่ ักอาศยอยู
จ
่ ริง) .............................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ .......................
ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................
อาชีพปัจจุบ ัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ , ตาแหน่ง, หากเป็ นแม่บ ้าน/เกษี ยณอายุกรุณ าระบุ
ด ้วย .....................................................................................................................................
่ สถานทีท
ชือ
่ างาน/สถานศึกษา และทีอ
่ ยู่ .................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ ......................
ั มอ
เบอร์โทรศพท์
ื ถือ ......................... อีเมลล์ .........................................................................
วีซา่ ยุโรป (เชงเก ้น) ทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได ้รับ
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ประเทศ ...................................................... ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ......................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง
มีผู ้อืน
่ ออกค่าใช ้จ่ายให ้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
่ บุคคลทีเ่ ดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ ..........................
ชือ

** ผูส
้ ม ัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด
ั
ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชดเจนที
ส
่ ุดเพือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง
่ เป็นดุลพินจ
การพิจารณาอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านน
ั้ ทางบริษท
ั เป็นเพียงต ัวกลางในการ
อานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้ **
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