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วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา
ประเทศกาตาร
(-/-/-)

17.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขา
ออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง

20.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR833

** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง **

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อค
โฮลม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮลม - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑยุคกลาง - มหาวิหารแหงเมือง
สต็อคโฮลม - โอเปรา เฮาส - ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม - พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร
                       (-/-/D)

01.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน โดยสายการบนิ Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR169

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
07.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอารลันดา เมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง **
นําทานเดินทางสู เมืองสต็อค
โฮลม (Stockholm) เมือง
ห ล ว ง ใ ห ญ แส น ส วย ขอ ง
ประเทศสวีเดน (Sweden)
เปนเมืองหลวงท่ีงดงามท่ีสุดใน
ก ลุ ม ป ร ะ เ ท ศ แ ถ บ
สแกนดิ เนเ วีย ท้ังหมด จน
ไดรับขนานนามวา “ราชินี
แ ห ง ท ะ เ ล บ อ ล ติ ก ”
ประกอบดวยเกาะนอยใหญ
14 เกาะ โอบลอมดวยทะเล
บ อล ติก  ( Baltic Sea)
ทะเลสาบมาลาเ ร็น (Lake
Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีต้ังอยูบนพ้ืนนํ้า ทําใหเมืองสต็อกโฮลมเปนเมอืงหลวงท่ีสวย
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว เนินเขาฟยัลกาทัน (Fjallgatan Hill) เพื่อบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮลมจากมุมที่
สวยท่ีสดุชมวิวสวยของตัวเมืองท่ีต้ังอยูบนเกาะใหญ 14 เกาะ ท่ีหอมลอมดวยทะเลสาบมาลารและทะเลบอลติก
นําทาน ผานชม สถานที่สําคัญ อาทิ พิพิธภัณฑยุคกลาง (Medieval Museum), มหาวิหารแหงเมืองสต็อค
โฮลม (The Cathedral of Stockholm), โอเปรา เฮาส (Opera Houses) เปนตน

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
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นําทาน เขาชม ศาลาวาการเมืองสต็อคโฮลม (City Hall of Stockholm) ทีใ่ชเวลาสรางนานถึง 12 ป เสร็จ
สมบูรณในป 1923 ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของประเทศสวีเดน ช่ือ เรกนาร ออสตเบิรก (Ragnar Ostberg)
สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมงุหลังคาดวยหินโมเสค ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางมาจากปราสาท
สไตลเรอเนสซองคของประเทศอิตาล ีจึงไดออกแบบใหศาลาวาการเมืองแหงน้ีมีลานกลางเพ่ิมเขามาสองลานคือ
บอรการการเดน (Borgargarden) และ บลฮูอลล (Blue Hall) ในทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะ
มีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายใน หองโถงใหญโกลเดน ฮอลล (Golden Hall
Room) ที่ประดับประดาดวยหินโมเสคแกวและทองคํากวา 18 ลานชิ้น เพื่อบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของ
ประเทศสวีเดนตัง้แตครสิตศตวรรษที่ 9 จนถึงชวงทศวรรษที่ 1920 ภาพ “ราชินีแหงทะเลสาบมาลาเร็น” คือ
ภาพจําลองของเมืองสต็อคโฮลมโดยเปนรปูสตรีน่ังอยูบนบัลลังก บริเวณดานขางทานจะไดพบกับรปูปนอาคารท่ี
นาสนใจอีกมากมายท่ัวโลก ภายในประกอบดวย หองประชุมสภาเมืองสต็อคโฮลม (Stockholm City
Council Meeting Room) คือ สถานท่ีจัดประชุมของสมาชิกสภาเมืองสต็อคโฮลม 101 ทาน เดอะวอลทออฟ
เดอะฮันเดรด (The Wall of The Hundred) จะอยูที่ดานลางของหอคอยสูง 106 เมตร บริเวณเพดาน
ประกอบดวยชองเก็บของเล็กๆ 100 ชอง ผนังในหองรูปไข (Wall in the Oval Room) ตกแตงดวยผามานที่
ทอข้ึนมาต้ังแตปลายศตวรรษท่ี 17 ในเมืองโบเวส ประเทศฝรัง่เศส และเพ่ือเปนการอนุรักษโบราณวัตถุเหลาน้ี
จึงหามไมใหมีการใชแผลชถายภาพในหองนี้ และในวันเสารจะมีการจัดงานแตงงานขึ้นที่น่ี ปร้ินซแกลลอร่ี
(Prince Gallery) ทานสามารถรบัชมทวิทัศนของทะเลสาบมาลาเรน และชายฝงของเมืองสต็อคโฮลมได สวน
อีกดานของหองทานจะไดพบภาพแบบเดียวกันจากภาพวาดฝพระหัตถของเจาชายยูเจน ภายในมีเสาสีดําทําจาก
หินไดอะเบส สวนบริเวณชองหนาตางท่ีหนัเขาหาผืนนํ้าจะมีประติมากรรมนูนรูปตัวละครชายหญิงจากตํานาน
คลาสสิคของชาวนอรดิกอยู หองทรีคราวนแชมเบอร (The Three Crown Chamber Room) ทานจะได
สัมผสักับความพล้ิวไหวของเสนไหมและเสนใยสีเงินท่ีงดงามบนผนังนอกจากน้ีบนผนังดานหน่ึงยังมีภาพวาดฝา
ผนังรูปทิวทัศนของเมืองสต็อคโฮลมประดับอยู ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใด
สวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด **
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือรบโบราณวาซาร (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาในศตวรรษที่ 17
เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรอืไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลัก
นับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะทีโ่ดดเดนและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสาํคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกใน
พิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา
พิพิธภัณฑแหงน้ีเปน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่
นักทองเที่ยวใหความ
สนใจมากที่ สุด  ใน
บร ร ด า พิพิ ธ ภัณฑ
ทั้ ง ห ม ด แ ถ บ
สแกนดิ เ น เ วีย * *
รอบของการเขาชม
อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม
กรณีไมสามารถเขา
ชมได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
ลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด **
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คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ã นําคณะเขาสูที่พัก Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรือเทียบเทา

วันทีส่าม เมืองสต็อคโฮลม - ยานเมืองเกากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคารลสตัด - โบสถใหญแหงเมือง
คารลสตัด  - จั ตุ รัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด - สะพานหินเกาแก
(B/L/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ผานชม ยานเมืองเกากัมลา สแตน (Gamla Stan) เมืองเกาแกที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด
ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปน
เมืองแหงยุคกลาง มีกลิ่นอายของ
ศตวรรษที่ 17 ทั้งบานเรือน สิ่งปลูก
สรางที่มีความสวยงามในรูปแบบ
งานสถาปตยกรรมแบบสวีเดน
เชนเดียวกับเสนหของตรอกซอก
ซอยตางๆ ท่ีเรียงรายไปดวยราน
กาแฟ รานหนังสือ และยังเปนที่ต้ัง
ของ ผานชม พระราชวังหลวง
(Royal Palace) เปนที่ประทับ
อยางเปนทางการของพระราชวงศ
สวีเดน เปนหนึ่งในพระราชวังที่
ง ด ง า ม ม า ก ที่ สุ ด ใ น บ ร ร ด า
พระราชวังทั้งหมดของทวีปยุโรป
ลักษณะเปนอาคารสถาปตยกรรมบาโรคสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1754 ภายใน มีหองตางๆ รวมกัน 608 หอง ซ่ึงเปด
ใหประชาชนเขาเย่ียมชมไดตลอดท้ังป ในบรรดาหองตางๆสวนท่ีเปนจุดเดน ไดแก หองพระคลงัวิหารหลวง หอง
โถงวาการของรัฐ หองพักของขุนนาง ลําดับตางๆ และ พิพิธภัณฑโบราณสถานกุสตาฟที่ 3 ชมการผลัดเปลี่ยน
เวรยามประจาํวันของกองทหารรักษาพระองคซึง่จะเกิดข้ึนในเวลากอนเท่ียงของทุกวัน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัด (Karlstad) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองสวยงามเล็กๆ
ของ ประเทศสวีเดน (Sweden) ตั้งอยูริมทะเลสาบแวนเนิรน อยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ประเทศสวีเดน และ
เมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญนี้ สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl
IX) ในป ค.ศ. 1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ผานชม โบสถใหญแหงเมืองคารลสตัด
(Cathedral of Karlstad), จัตุรัสใจกลางเมือง (Town Square), ศาลากลางประจําเมืองคารลสตัด (City
Hall of Karlstad) และ สะพานหินเกาแก (Ancient Stone Bridge)

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Best Western Gustaf Froding Hotel& Konferens, Karlstad, Sweden หรือ
เทียบเทา

วันท่ีส่ี เมืองคารลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - อุทยานฟรอกเนอร - ลานกระโดดสกีฮอล
เมนโคลเลน - ถนนคารล โยฮันน - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
              (B/L/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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นําทานเดินทางสู เมืองออสโล (Oslo) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศ
นอรเวย (Norway) ไดถูกสถาปนาเม่ือประมาณ 60 ป ท่ีผานมาน้ี คร้ังสมัยท่ีประเทศนอรเวยอยูในอารักขาของ
ประเทศเดนมารกนั้น ประเทศนอรเวยเคยยายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากเมืองทรอนไฮมเปนเมืองเบอรเกน
จนกระทั่งยายมาเปนเมืองออสโลในปจจุบัน เมื่อประมาณ 900 กวาปกอน เมืองออสโลเปนเมืองอาณานิคมใหญ
ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยูภายใตการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจาฮาโรลดแฮร
เมืองออสโลเปนเมืองหลวงที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด
ระหวางทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม เปนธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณอันหาชมไดยาก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู อุทยานฟรอกเนอร (Vigeland Sculpture Park, Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากร
เอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรปูสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุน
หลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนท่ีต้ังของรูปแกะสลกัช้ินโบวแดงของทานช่ือ
"โมโนลทิ" (สูง 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนิตเพียงแทงเดียว
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานที่แขงขันกีฬา
โอลมิปกฤดูหนาวที่ปกติในชวงเดือนมีนาคมจะใชเปนสถานที่ชุมนุมแขงขันของนักเลนสกีทั้งโลกที่นี่ สามารถจุ
ผูเขารวมไดเกือบหน่ึงแสนคน
นําทานเดินทางสู ถนนคารล โยฮันน เกท (Karl Johangen Gate Street) เปนแหลงชอปปงและแหลงนัด
พบปะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอรเวย ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนอรเวย ตั้งอยูกลาง
เมืองออสโล มีสินคาทุกสิ่งอยางที่ทานปรารถนาใหไดเลือกซื้อเปนของฝาก ของขวัญ สินคาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
คือ ผลิตภัณฑจากขนสัตว น้ํามันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เชน เรือไวกิ้ง หรือตุกตาโทรล  (Troll)
ตุกตาพ้ืนบานของประเทศนอรเวย เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เปนตน บริเวณเดียวกันเปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญไม
วาจะเปน พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซ่ึงเปนท่ีประทับของกษัตริยองคปจจุบันและ อาคารรัฐสภา
(Parliament Building) เปนตน

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Moxy Oslo X, Skjetten, Norway หรือเทียบเทา
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** คําแนะนํา ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 1 คืน
(ในคืนวันพรุงน้ี) เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน **

วันทีห่า เมืองออสโล ประเทศนอรเวย - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง - ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศ
นอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
           (B/L/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง (The Viking Ship Museum) พาหนะสําคัญของเหลานักรบไวก้ิงเม่ือคร้ัง
ที่ เคยรุ ง เรืองในอดีต จัด
แสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ งที่
ส ร า ง จ า ก ไ ม ใ น ยุ ค
คริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุด
ไดจากรอบๆเมืองออสโล
ฟยอรด นอกจากน้ียังจัด
แสดงเกี่ยวกับเคร่ืองมือใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแก
กวา 1,000 ป เปนตํานาน
ของชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้ง
ใชเรือทัง้ในเรือ่งของการรบ ทําการคา และออกสาํรวจหาดินแดนใหมๆ  จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไมมี
ยุคที่รุงเรืองที่สุด ** รอบของการเขาชมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไม
วากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับทานไดทุกกรณี
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด **

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ เพื่อ ลองเรือสําราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก (DFDS Scandinavian Seaway From Oslo, Norway to
Copenhagen, Denmark) ที่พรั่งพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี, รานอาหาร, หองซาวนา, สปา, โรง
ภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอํานวยความสะดวกแบบครบครัน ** ทานควรเตรียมกระเปาสัมภาระใบเล็ก
เพื่อแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน **

......... น. นําทานเดินทางสู เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) ผานนานนํ้า
สแกนดิเนเวีย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟตสไตลสแกนดิเนเวียน)
ã นําคณะเขาสูที่พัก บนเรือสําราญ DFDS หองพักแบบปกติ (Inside Cabin, Bunk Beds) หรือ
เทียบเทา
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ เพื่อ
ตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนน้ีทันที
ทีห่องพักถูกยนืยนัจากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีที่หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไมวากรณีใดก็
ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวามาตรฐานท่ีกําหนดไว กับราคาคาทัวร
(Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงกับผูเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ **
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วันท่ีหก เมืองโคเปนเฮเกน - นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน - รูปปนเงือกนอย หรือ ลิตเต้ิล เมอรเมด - พระราชวังคริสเตียน
บอรก - พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดู
ร อ น -  ถ น น ส ต ร อ ย เ ย ท  -  ศ า ล า ว า ก า ร เ มื อ ง โ ค เ ป น เ ฮ เ ก น
            (B/-/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร บนเรือสําราญ DFDS
......... น. เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศเดนมารก (Denmark) เปนเมือง

เกาแกเมืองหนึ่งของยุโรปกอต้ังมาราวศตวรรษที่ 10 และเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย
ไดรับฉายาวาเปน “สวรรคแหงเมืองทา และดินแดนแหงเทพนิยายรักอมตะ” เมืองนี้เปนแรงบัลดาลใจและ
หลอหลอมกวีระดับโลกฮันส คริสเตียน แอนเดอรแซน (Hans Christian Andersen) ผูสรางสรรคนิยาย เจา
หญิงเงือกนอย หนูนอยผูขายไมขีดไฟ ลูกเปดข้ีเหรท่ีผูคนท่ัวโลกตางรูจัก
นําทานเดินทางสู นํ้าพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) เปนนํ้าพุขนาดใหญรปูทรงแปลกตา คลายธาร
นํ้าตกท่ีไหลริน ซ่ึงต้ังอยูดานหนาทาเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีตํานานเลาวาราชินีเกฟออนไดรบัมอบหมายจากเทพ
เจาผูทรงอิทธิฤทธ์ิ ใหกอบกูชาติบานเมือง พระนางจึงใหพระโอรสทั้งสี่ของพระองคแปลงกายเปนพระโค เพื่อ
ชวยกันไถพ้ืนดินจนกลายเปนแผนดินเมอืงเดนมารกในปจจบัุน ตอมาชาวเดนนิชก็ไดสรางอนุสาวรียของพระนาง
และพระโอรสทั้งสี่พระองคไวเพื่อเปนเกียรติและเพื่อเปนการระลึกถึง
นําทานเดินทางสู รูปปนเงือกนอย หรือ ลิตเต้ิล เมอรเมด (The Little Mermaid) ตั้งอยูบริเวณทาเรือริมอาว
โคเปนเฮเกน ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนของขวัญแกเมืองโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2456 โดย คารล
จาค็อบเซน บุตรชายของผูกอตั้งบริษัทเบียรคารลสเบิรก ไดมีความประทับใจจากการดูบัลเลต เรื่อง The Little
Mermaid ผลงานของ ฮันส คริสเตียน
แอนเดอรเซน เปนอยางมาก จึงวาจาง
ศิลปนชาวเดนมารกช่ือ เอ็ดวารด อีริกเซน
มาปนรปูเงอืกนอยน้ี โดยนําแบบใบหนามา
จากนกัเตนบัลเลตช่ือ เอลเลน ไพรซ สวน
รางกายที่เปนหญิงเปลือยนําแบบมาจาก
ภรรยาของตัวเขาเอง รูปปนเงือกนอยน้ีน่ัง
อยูบนกอนหิน มีขนาดความสูงประมาณ
1.25 เมตร นํ้าหนักประมาณ 175 กิโลกรัม
บริเวณรอบๆ มีสวน Langelinie จะได
สัมผสักับความผอนคลาย ฟงเสียงรองของ
นกนางนวลและชมเรือสําราญที่จอดเทียบ
ทาอยู  และที่ น่ี ไดกลายเปนสัญลักษณ
สาํคัญของเมือง โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวมากกวา 1 ลานคนมาเที่ยว เพื่อเก็บภาพคูกับรูปปนเงือกนอย
นับเปนสถานท่ียอดฮิตท่ีถูกถายภาพมากท่ีสดุแหงหน่ึงของโลก
นําทาน ผานชม พระราชวังคริสเตียนบอรก (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังคริสเตียนบอรกคือ
พระราชวังซ่ึงเปนท่ีประทับของพระราชสันตติวงศในสมเด็จพระราชาธิบดีคริสเตียนที่ 9 แหงประเทศเดนมารก
แต ณ ปจจุบันพระราชวังแหงน้ีถูกใชเปนท่ีทําการรัฐสภา โดยเปนสถานท่ีเพียงแหงเดียวในโลกท่ีมี 3 หนวยงาน
ราชการในที่แหงเดียวกัน นั่นคือ อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ แตบางสวนของที่นี่ก็
ยังคงถูกใชสําหรับพระราชวงศเดนมารก เชน หองรับแขกของราชวงศ เปนตน รวมท้ังบางสวนยังเปดให
นักทองเท่ียวท่ีสนใจไดเขามาชม
นําทาน ผานชม พระราชวังอมาเลียนบอรก หรือ พระราชวังฤดูหนาว (Amalienborg Palace) ปจจุบัน
พระราชวังแหงน้ียังเปนสถานท่ีประทับของบรรดาเหลาพระราชวงศเดนมารก นอกจากจะไดชมสถาปตยกรรม
อันงดงามภายนอกสไตลร็อกโคโคแลว ดานหนาของพระราชวังจะมีการเปล่ียนทหารยามหนาวังทุกวัน
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พระราชวังต้ังอยูริมนํ้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน สรางข้ึนเม่ือกลางศตวรรษที่ 18 เพ่ือเฉลิมฉลองวาระ
การครบรอบ 300 ป ของราชวงศโอลเดนบวรก และใชเปนที่พํานักของเหลาราชวงศ 4 ครอบครัว หลังจากที่
พระราชวังคริสเตียนบอรกถูกไฟไหมในป ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเดนมารกจึงไดขอซื้อพระราชวังแหงนี้ไว
และไดยายเขามาอาศัยต้ังแตน้ันเปนตนมา กษัตริย พระราชินี และบุตรของราชวงศไดอาศัยอยูภายในพระราชวัง
แหงน้ีทัง้ 4 อาคาร ต้ังโดดเดนเปนศูนยกลางทีง่ดงามมากท่ีสดุในทวีปยุโรป แมรูปลกัษณภายนอกของพระราชวัง
ท้ัง 4 มีลักษณะท่ีเหมือนกัน แตภายในพระราชวังแตละอาคารไดถูกตกแตงตางกันไปตามรสนิยมของผูอาศัยเดิม
แตละหองไดตกแตงอยางหรูหราท่ีสดุ ปจจบัุนพระราชวังแหงน้ียังคงใชเปนที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถ
มารเกรเธอท่ี 2 และราชวงศเดนมารกอยู ซ่ึงบางสวนของพระราชวังเปดใหนักทองเท่ียวท่ีสนใจไดเขามาชม และ
ยังเปดเปนพิพธิภัณฑขนาดเล็กจัดแสดงงานศิลปะ ภาพเขียน เคร่ืองแตงกาย เครื่องประดับอัญมณี ส่ิงประดิษฐ
อ่ืนๆ และเอกสารทางประวัติศาสตร ท่ีมีการเก็บรวบรวมในชวงเวลา 400 ปเลยทีเดียว และยังมรูีปปนขนาดใหญ
ของพระเจาเฟรเดอริกที่ 5 ซึ่งตั้งอยูระหวางพระราชวังทั้ง 4 หลัง ซึ่งวากันวา เปนรูปปนทรงมาที่สวยงามที่สุด
ของโลกอีกดวย
นําทาน ผานชม พระราชวังโรเซนเบิรก หรือ พระราชวังฤดูรอน (Rosenborg Palace) เปนพระราชวังที่
ตกแตงดวยศิลปะแบบดัตชเรอเนสซองส สรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที ่4 เปนอีกหน่ึงสถาปตยกรรมทีพ่ระองค
ภาคภูมิใจ เพราะนอกจากความงามของตัวตึกภายนอกและภายในที่ตกแตงอยางหรูหรา ดวยวัตถุที่ล้ําคา
มากมายแลว ยังมีพิพิธภัณฑในบริเวณช้ันใตดิน ใชเปนทีเ่ก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ
ของราชวงศเดนมารกอีกดวย ซ่ึงในอดีตพระราชวังแหงน้ีถูกสรางเพ่ือจุดประสงคใชในการพํานักพักรอนของเช้ือ
พระวงศในสมัยนั้น ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งในป 1794 และป 1801 ตอมาราชวงศ
เดนมารก ไดบูรณะข้ึนมาใหมใหสวยงามด่ังปจจบัุน
นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยกเกท (Stroget Shopping Street) ถนนชอปปงที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจาก
ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) คําวา “สตรอยกเยท” ไดถูกต้ังเปนช่ือเลนของ
ถนนคนเดินแหงนี้ ซึ่งแปลวา การเดินเลน โดยใชต้ังแตยุคศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ครอบคลุม ถนน 4 สาย
ดวยกันคือ Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดยมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร
ถนนสตรอยกเยทถูกประกาศใหเปนเขตปลอดรถยนตต้ังแตป 1962 แตในชวงแรก เจาของกิจการหลายรายไม
เห็นดวยกับการปดถนน เพราะเกรงจะเปนผลเสียตอธุรกิจ แตทําใหทุกวันน้ีผูคนไดเดินอยางสนุกและ
สะดวกสบาย ท่ีน่ีคึกคักไปดวยผูคนประมาณแสนคนตอวัน เรียงรายไปดวยรานคาท่ีมคุีณภาพ มีต้ังแตสนิคาราคา
ถูกไปจนถึงสินคาแบรนดเนม
ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก อาทิ
หลยุสวิตตอง , ชาแนล , ราน
นาฬิกาหรแูบรนดดังจากสวิส
ฯ , พอรซเลน เปนตน มี
รานอาหารมากมาย แถมยังมี
นักดนตรีริมทางที่ ม าชวย
บรรเลงเพลงใหความบันเทิง
ระหวางเดินเลน นอกจากน้ี
เมืองโคเปนเฮเกน ไดรับการ
ขนานนามจากคนทั่วโลกวา
เปนเมืองจักรยาน ประชากร
เ กิ น ค รึ่ ง ใ ช จั ก ร ย า น เป น
พ า ห น ะ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง
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เหตุผลสําคัญคือรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนสุขภาพแข็งแรง และลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ที่สราง
มลพิษแกสิ่งแวดลอม จึงออกแบบผังเมือง เพื่อรองรับนักปนและคนเดินเทา ใหไดรับความสะดวกและปลอดภัย
มากที่สุด

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Scandic Hotel Hvidovre, Hvidovre, Denmark หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด อิสระทองเที่ยว หรือ พักผอน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - ทาอากาศยานนานาชาติ
โคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
            (B/-/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระทองเท่ียว หรือ พักผอน ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (ไมมีบริการรถโคช)
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว
- สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) ตัง้อยูใจกลางเมืองหลวงโคเปนเฮเกน ของประเทศเดนมารกเปนสวนสนุกที่เกาแก
ท่ีสุดในโลกและเปนท่ีทองเท่ียวช้ันเย่ียมสําหรับครอบครัว และถือเปนหน่ึงในสวนสนุกท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก เปดให
เขาชมในป 1843 ไดรับความนิยมจากทัง้คนทองถ่ินและนักทองเทีย่วท่ีมาเยือนโคเปนเฮเกนเสมอมา ท่ีน่ีมีการจัด
แสดงดนตรีสดทุกวันในหลายเวที และเปนแหลงรวมรานอาหารชั้นเลิศของเมืองอีกดวย สวน Tivoli รองรับ
นักทองเท่ียวกวา 4 ลานคนตอป  อีกหน่ึงประสบการณท่ีไมควรพลาดในการข้ึนรถไฟเหาะของสวน Tivoli สัมผสั
ประสบการณอันนาต่ืนเตน เคร่ืองเลนของสวน Tivoli มีหลากหลายต้ังแตรถไฟเหาะไมและมาหมุนแบบด้ังเดิมไป
จนถึงเครื่องเลนแบบคลาสสิกที่นํามาดัดแปลงใหมใหทันสมัย คุณสามารถเดินเลนรอบสวนขนาดใหญ 8.5
เฮกตาร  ท่ีเช่ือมตอกับสวนสนุก ในชวงกลางคืน มีการจัดแสดงแสงจากหลอดไฟ 100,000 ดวงท่ีประดับไวตาม
ทางเดินและตนไม สนุกกับการลองเรือมังกรบนทะเลสาบกลางสวนสนุก หรือนั่งทานอาหารในบารและ
รานอาหารริมนํ้า ซ่ึงเปนทีรู่จกัท่ัวโลกและข้ึนช่ือเรือ่งการนําอาหารนอรดิกด้ังเดิมมาปรบัเปล่ียนใหม
- อิสระเลอืกชมความสวยงามโดยรอบของเมืองโคเปนเฮเกน
- อิสระชอปปงตามอัธยาศัย

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก เพ่ือใหทานมี
เวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร (โดยรถ
โคช จากโรงแรม ถึง สนามบิน 1 เท่ียว)

22.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR164

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพ ประเทศไทย
             (-/-/-)
05.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง **
08.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways

เที่ยวบินที่ QR838
** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **

19.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

///////////////////////////////////////
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน

ผูใหญ
หองละ
2-3
ทาน

1 เด็ก 2
ผูใหญ เด็กมี

เตียง
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

1 เด็ก 2
ผูใหญ

เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

พักเดี่ยว
เพ่ิม

ราคา
ไมรวม

ต๋ัว

2562

13 - 20 กันยายน 2562

13SEP QR833 BKK-DOH 20.45-23.55

14SEP QR169 DOH-ARN 01.50-07.15

19SEP QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1

20SEP QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999

27 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562

27SEP QR833 BKK-DOH 20.45-23.55

28SEP QR169 DOH-ARN 01.50-07.15

03OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1

04OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999

11 - 18 ตุลาคม 2562
(13 ต.ค. คลายวนั

สวรรคต ร. 9 และ วัน
ออกพรรษ / 14 ต.ค.

วันหยุดชดเชย)

11OCT QR981 BKK-DOH 19.40-22.50

12OCT QR169 DOH-ARN 01.50-07.15

17OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1

18OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999

18 - 25 ตุลาคม 2562
(23 ต.ค. วันปยมหาราช)

18OCT QR981 BKK-DOH 19.40-22.50

19OCT QR169 DOH-ARN 01.50-07.15

24OCT QR164 CPH-DOH 22.35-05.50+1

25OCT QR832 DOH-BKK 08.15-19.00

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999

22 - 29 ตุลาคม 2562
(23 ต.ค. วันปยมหาราช)

22OCT QR833 BKK-DOH 20.40-23.50

23OCT QR169 DOH-ARN 01.50-07.15

28OCT QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

29OCT QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999

15 - 22 พฤศจิกายน
2562

15NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25

16NOV QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

21NOV QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

22NOV QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999

29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2562
(05 ธ.ค. วันคลายวัน

เฉลิมฯ ร. 9)

29NOV QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

30NOV QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

05DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

06DEC QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

55,999 55,999 55,999 12,999 42,999

06 - 13 ธันวาคม 2562
(10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ)

06DEC QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

07DEC QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

12DEC QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

13DEC QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999
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2563

31 ม.ค. - 07 ก.พ. 2563

31JAN QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

01FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

06FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

07FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

46,999 46,999 46,999 12,999 33,999

04 - 11 กุมภาพันธ 2563
(08 ก.พ. วันมาฆบูชา /
10 ก.พ. วันหยุดชดเชย)

04FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

05FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

10FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

11FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

43,999 43,999 43,999 12,999 30,999

14 - 21 กุมภาพันธ 2563

14FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

15FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

20FEB QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

21FEB QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999

28 ก.พ. - 06 มี.ค. 2563

28FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

29FEB QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

05MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

06MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999

13 - 20 มีนาคม 2563

13MAR QR981 BKK-DOH 20.20-23.59

14MAR QR169 DOH-ARN 01.40-06.10

19MAR QR164 CPH-DOH 21.40-05.45+1

20MAR QR838 DOH-BKK 08.35-19.20

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999

** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน **

** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศสวีเดน ทานละ ประมาณ 3,500 บาท
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทํา
การ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไม

สามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวัน

เดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี **
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอน
ทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา **

** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะ

ไดออกเดินทาง ตามความตองการ) **

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไม
วาม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจาก

รานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด
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และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจาย
เพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **

อัตราคาบริการน้ีรวม
R คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได
R คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี
R คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)
R คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบ ุ(ยังไมรวมทปิคนขับรถ)
R คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมี
งานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไป
เปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
R คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกครั้ง
R คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบตัเิหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพ
กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

อัตราคาบริการน้ีไมรวม

T คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง)
T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
T คาทปิคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนยีม
T คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม
คาทปิรวมตลอดการเดินทางท้ังหมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ
มากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนีท้านสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน
T คาธรรมเนยีมและคาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศสวีเดน ทานละ ประมาณ 3,500 บาท ข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ
คาธรรมเนยีมของแตละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนีข้อความกรุณาลูกคาผูเดนิทางถือไปจายในวันท่ีย่ืนเอกสาร
สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวนันัน้)

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน

หลังจากวันจอง ตวัอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพเีรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วาง
และทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ
ตามวัน และ เวลา ท่ีทาํรายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบรษัิทมีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน
หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณี
ที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวัน
เดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที
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3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรอื จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00
น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีนักทองเท่ียว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน

2. กรณนีักทองเทีย่ว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเทีย่วหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทาง
มาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู
เดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ทีเ่กิดข้ึนจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด
** ทั้งนี ้ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เปนตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรอื เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ ) โดย
ทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย
21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ี
วีซาไมผานการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
กรณีออกบตัรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตรโดยสารบางสวน สวนใดสวนหนึ่งได และ หากสามารถคืนได
(Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี ้วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. -
18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท

ขอมูลสําคญัเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความ
จําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปนการทดแทน
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสําคญัเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศนูยย่ืนรับคาํรองขอวีซา เพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกทาน
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2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย (ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับกําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ
ศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หากทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระ
สวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือ
เดินทางอยูในระหวางการพิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอนชําระเงินมัดจํา พรอมแจง
วัน และ เวลาท่ีทานสะดวกจะย่ืนวีซามากอน แผนกวีซาจะประสานงานใหอีกคร้ัง หากมีคิวย่ืนวางชวงท่ีทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการให
ดีท่ีสุดที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตท้ังน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาน
สามารถเลือกซ้ือ

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่รว็ข้ึน หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากข้ึน
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเรว็กวาปกติ

** การบริการพิเศษนียั้งคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดมิท้ังหมด **
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได ไดแก อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทานั้น
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกคร้ัง อาจมีการเปล่ียนแปลง
**

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองย่ืนกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่ม
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิดคาใชจาย
ไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอน
กําหนด แตวีซายงัไมดาํเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวีซาหลังคณะ และ
หรือ กรณทีี่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการ
ขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเที่ยวภาษาอังกฤษ
(Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงนั้นๆ ซึ่งหาก
อยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทตูไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวาง
ข้ันตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพือ่เดินทาง กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
วางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซา
อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดย
คํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปนสําคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศ
เชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี
สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มากอน
แลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย
และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางท่ีสามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียวเทาน้ัน โดยจะตอง
อยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดท่ีอนุมัติโดยระบุวันท่ีสามารถพํานักใน
ประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาท่ีมีการ
ประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินได
เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถกูปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมลูเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนยีมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพ่ือใหการย่ืนคํารองใน
คร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมก่ีวัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดท้ังส้ิน
เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุมครองอยู
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12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการท่ีจาํเปนตองแปล เชน หนงัสือยินยอมใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศท่ีออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ท่ี
อาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณบิีดาและมารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศนูยรับย่ืนคาํรองขอวีซา หรือ สถานทูตตองการ เอกสาร
ท่ีแปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทบั) จากกรมการกงสุลเทานัน้ ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณนีี ้จําเปนท่ีสุด สําหรบัเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ
บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายใน
สวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานได
ตามปกติ

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการ
จอง ต๋ัวเครื่องบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุมวันท่ีทานเดินทาง ไป
และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเง่ือนไข ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะ
ไมสามารถยื่นขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจายเพิ่มเติมเนื่องจากไมใชการนัดหมาย
ย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรอื สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองท้ังหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีท่ีในวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอวีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะ
เปนไปตามเง่ือนไขการยกเลิกท้ังหมด

ขอมูลสําคัญเกีย่วกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ
1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุก

กรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได
2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมี

คาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนใูหมที่ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได
3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเก่ียวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละ

สายการบินท่ีกําลังใหบริการทานอยู

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ

(หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไม
มีจดหมายเชิญ หรอื เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน
ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี ไมวาสวนใดสวนหน่ึง

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแก
ทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพิม่ข้ึนของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เปนตน

7. อัตราคาบรกิารน้ีคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทกํากับเทานั้น
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9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท
อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทอง
เครื่องบินเทานั้น

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษทัที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของ
โปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวา
กรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมข้ึนตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบัผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร (วันที่หนึ่ง) ทานจําเปน
จะตองมารอคณะเทานั้น ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง
ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะอยูในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระ
คาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองท้ังหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หาก
ทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศสวีเดน
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา

(หนงัสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทาน้ัน)
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้า

กับวีซาประเทศอื่นๆที่เคยไดรับ เทานั้น
3. หลักฐานการทาํงาน / การเรียน
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจด
ทะเบียนพาณชิยหรือใบจดทะเบียนการคา

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน เงินเดือน
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ
ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่
มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถาม)ี ที่อยู และเบอรติดตออยางชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีท่ีเปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาที่การงาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนํา

ตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตท้ังน้ี อยูท่ีดลุยพินิจของเจาหนาท่ีรับย่ืนเทาน้ัน
3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศกึษา : จดหมายรบัรองการศกึษา เปนภาษาอังกฤษ

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันทีน่ดัย่ืนวีซา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด
ช่ือ-นามสกุล ใหถกูตองตามหนาหนงัสือเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏเิสธการรับย่ืนได **

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนนิการมาแลว ไมเกนิ 20 วัน ณ วันทีน่ดัย่ืนวีซา **

** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืน
แทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษทั เจาหนาท่ีอาจปฏเิสธการรับย่ืนได **

5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกลุ (ถาม)ี
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)
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** เอกสารเพ่ิมเติมกรณเีปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดนิทางพรอมบิดามารดา
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ **

- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนงัสือยินยอมใหบุตรเดนิทาง ไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนงัสือยินยอมใหบุตรเดนิทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบยีนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนงัสือยินยอมใหบุตรเดนิทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
ท่ีออกโดยสาํนักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบยีนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหนึ่ง
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร

** กรณรัีบรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จาํเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา
สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคญัดังน้ี **

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรอง
ใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถกูรับรอง ใหถกูตองตามหนา
หนงัสือเดินทาง **

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนนิการมาแลว ไมเกนิ 20 วัน ณ วันทีน่ดัย่ืนวีซา **

** จําเปนตองใชทัง้ผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเง่ือนไข เจาหนาท่ีอาจปฏเิสธการรับย่ืนได **
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดยีวกันเทานัน้ เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชีเดยีวกัน **
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร

แผนท่ีการเดินทาง เพ่ือย่ืนคาํรองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศสวีเดน
สถานที่ยื่นคํารองวีซา : ศูนยย่ืนคํารองขอวีซา VFS ประเทศสวีเดน  อาคารเดอะเทรนด้ี ออฟฟศ ช้ัน 29
ทางอาคารสามารถจอดรถได ประทับตราจอดรถไดฟร ี1 ชั่วโมง
การเดินทาง : รถไฟฟา BTS ลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3 เปนการเดินทางที่สะดวกที่สุด
ซอย สุขุมวิท 13 เขาซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยูทางดาน
ขวามือ สังเกตไดงาย จุดนับพบบริเวณชั้น 1 ของอาคาร (บริเวณรานกาแฟ)
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แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียวเชงเกน ประเทศสวีเดน
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
3. วัน - เดือน - ปเกิด ..................................................................................................................
4. เพศ        ชาย          หญงิ
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
7. หมายเลขพาสปอรต .................................................................................................................

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก .............................................................
8. ท่ีอยูปจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยูจริง) .............................................................................................

................................................................................................. รหัสไปรษณีย .......................
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................
10. อาชีพปจจุ บัน (การงาน/การเรียน )  กรุณาระบุอาชีพ ,  ตําแหนง ,  หากเปนแมบ าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย .....................................................................................................................................
11. ช่ือสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และท่ีอยู .................................................................................

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ......................
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล .........................................................................

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
ไมเคย

   เคยไดรับ
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................

13. ทานเคยถูกปฏเิสธวีซาหรือไม
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร
   ตัวผูสมัครเอง
   มีผูอื่นออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ ..........................

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและ
บริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น **


