รหัสโปรแกรม : 17135 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน
เดินทางมีนาคม– มิถุนายน 63
สต็อกโฮล์ม | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ล่องเรือสาราญ
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม – ซิตฮี ้ อลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท
วันที่ 4. คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮันเกท
วันที่ 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS
วันที่ 6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้ เมอร์เมด – นา้ พุแห่งราชินีเกฟิ ออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 7. ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
วันที่ 8. กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพธิ ภัณฑ์เรือวาซา
01.25 น.

06.55 น.

2

ออกเดินทางสูก่ รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็ นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึง สต็อก
โฮล์ม เวลา 07.00 น.***
ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้า
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

กว่าประเทศไทย 6 ชั๋ว โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั๋ว โมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นาท่ านผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร นาท่านชมกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวงอัน
งดงามที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย จนได้รบั ขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ นอ้ ย 14 เกาะที่โอบล้อม
ด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทาให้สตอกโฮล์มเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพืน้ นา้ มีสถานที่สาคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรสั กว้าง เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็ นเรือที่ถกู กูข้ นึ ้ มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษา
ชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรู ปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติ
ทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
กับ เรือ ลานี ้ 9 นิ ท รรศการ ยัง มี ภาพยนตร์เกี่ ยวกับ เรือ วาซา พิพิ ธ ภัณฑ์แ ห่ง นี ้ดึง ดูดนักท่ องเที่ยวได้ม ากที่ สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั QUALITY GLOBE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 สต็อกโฮล์ม – ซิตฮี้ อลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุ งสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ
Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ
วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้ งรับรองผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล (Nobel Prize) นาท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัม
ลาสตัน อันเป็ นบริเวณที่ตงั้ ของพระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก แล้วนาท่านขึน้ สูจ่ ุดชมวิวเมืองสต็อ กโฮมในแบบพา
โนรามา ณ จุดชมวิวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่า งเมืองสต็อ กโฮล์ม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่ นี ้ สร้างเมืองโดยกษั ตริยค์ าร์ลที่ 9 (Karl
IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่น่ีมีโบสถ์ใหญ่ ของเมือง สร้างขึน้ เมื่อปี 1730,
จัตรุ สั ใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด และสะพานหิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า

คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล –
ถนนคาร์ลโจฮันเกท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สดุ ในโลกแทนที่โตเกียว
ออสโลตัง้ อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิ มากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเก
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

แลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุม่ รูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ ่นหลังได้เห็นวั ฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรง
ใจกลางของอุทยานเป็ นที่ตงั้ ของรูปแกะสลักชิน้ โบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียง
แท่งเดียว จากนัน้ นาท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านถ่ายรู ป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมที่ สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่
บริเวณริมแม่นา้ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซือ้ ของช้อปปิ ้ ง ณ
บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ท่านเลือกซือ้ ของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสูท่ ่ีพกั โรงแรม QUALITY33 หรือเทียบเท่า
(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)

ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่ น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo
วันที่ 5
Opera House – ล่องเรือ DFDS
เช้า

กลางวัน
บ่าย

15.00 น.

16.30 น.
ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ ั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็ นสถานที่
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1952 จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ ที่
สร้า งจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จ ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ ัง จัดแสดงเกี่ ยวกับ เครื่อ งมื อ ใน
ชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของชาวไวกิง้ เรือถือเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ ใช้เรือทั้งใน
เรื่องของการรบทาการค้าและออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิง้ ก็จะไม่มียคุ ที่ รุง่ เรืองที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสาคัญประจาเมือง และมีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะ
แก่การแวะชมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก อีกทัง้ โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุ งบริเวณชายฝั่ ง
ของออสโลให้เกิดเป็ นพืน้ ที่ท่ีมีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่ งด้านตัวเมืองออสโล
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้า
ปลอดภาษี ,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของ
ท่าน)
ออกเดินทางสูก่ รุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)
รับประทานอาหารค่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสาราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ีหอ้ งพัก Sea view
cabin มีจานวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท)

โคเปนเฮเกน – ลิ ต เติล้ เมอร์เ มด –
วันที่ 6
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ ง
เช้า

4

น้าพุ แห่ ง ราชิ นีเ กฟิ ออน –

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางถึงกรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นาท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรู ป
คู่กบั เงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กนั เป็ นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้าและเรือสาราญเทียบท่า
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อยู่ ชมน้าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีตานานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผูท้ รงอิทธิ ฤทธิ์ ดลบันดาลให้พระนาง
กอบกูช้ าติ โดยพระราชิ นีเ กฟิ ออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็ นโคเพื่ อไถพื ้นดิน ขึน้ มาจากใต้นา้ ให้เกิ ดเป็ นประเทศ
เดนมาร์กในทุกวันนี ้

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง
เดนมาร์กนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรสั ซิตีฮ้ อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรู ปสวยงามประจาเมือง
และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครืน้ ของใจกลางเมือง ช้อปปิ ้ งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้
อปปิ ้ ง ที่ ยาวที่สดุ ในโลก เริ่มจากศาลาว่า การเมือ งไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
เช้า

13.50 น.

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็ นปราสาทที่สร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษ
ที่ 17 ในศิ ลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้า งในสมัยพระเจ้า คริสเตี ยนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้ว ภายใน
ปราสามแห่งนีย้ งั เป็ นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน
อีกด้วย
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
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*** สาหรั บ คณะที่ ออกเดิ นทางตั้งแต่ เดือ น ตุ ล าคม 62 เป็ นต้ นไปจะออกเดิน ทางเวลา 14.25 น. และไปถึง
กรุ งเทพเวลา 06.00 น. ***

วันที่ 8 กรุ งเทพฯ
06.20 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง
ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

16-23 มี.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

33,780

8,900

4-11 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

69,900

38,210

10,900

5-12 เม.ย. 63

69,900

69,900

69,900

69,900

38,210

10,900

22-29 เม.ย. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

36,780

9,900

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63

58,900

58,900

58,900

58,900

36,780

9,900

21-28 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

33,780

10,900

23-30 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

55,900

33,780

10,900

11-18 มิ.ย. 63

69,900

69,900

69,900

69,900

47,780

12,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.

6

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
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4.

5.
6.

7

หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้า ทัวร์มีความจ าเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.

เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศสวี เ ดน (ผู้ย่ื น วี ซ่ า ต้อ งช าระเงิ น ตรงกั บ ศู น ย์ย่ื น วี ซ่ า ในวั น ยื่ น เป็ นจ านวนเงิ น
โดยประมาณ 3,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (13 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

11

การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริษั ททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้องจะช่ว ยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่ อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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5.

บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรียกคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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9.

กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

13

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน)
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) ***
ใช้เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาการ
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ากรุ ณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**
1. หนั งสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า
กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***ในกรณีท่ถี ือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงือ่ นไข และ ข้อกาหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึง
ผู้เดินทางที่ถอื พาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รู ปถ่าย รู ปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน้ หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการ
หรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้ จงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ป
ถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นต้น
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่นื )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่นื )
4. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ ยเอง
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ ยเอง ใช้สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน
15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีตอ้ งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็ น STATEMENT พร้อมทา

14

ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 D 5 N BY TG

[GQ3ARN-TG002]

จดหมายชีแ้ จง
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็ นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง
4.3.1. ต้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุช่อื เจ้าของบัญชี (ผูท้ ่ีออกค่าใช้จ่ายให้) ต้อง
สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผูเ้ ดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล
ให้ตรงตามหน้ าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุความสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ
4.3.2. สาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีออกค่าใช้จ่ายให้
4.3.3. สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคั ดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็ก ไม่ ได้ เดิ น ทางพร้อ มกั บบิ ด าและมารดา ทั้งบิ ดาและมารดาจะต้อ งคัดหนัง สือ ระบุยิน ยอมให้บุตรเดิ นทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้อ งแนบสาเนาใบหย่ า และมี การสลักหลังโดยมี รายละเอียดว่ าฝ่ ายใดเป็ น ผูม้ ีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
***กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้ง
สองท่าน
7. ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน
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(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….…………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.........................................อีเมล.....................................................
12. อาชีพปั จจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทางาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่................................... ถึงวันที่...........................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ).............................................
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)....................................................
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17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุช่อื ......................................................
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
………………………………………………..….
เงินสด
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หาให้
ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผอู้ อกให้
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี ้บริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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