Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์
นําท่านเดินทางท่องเที่ยวดินแดนแห่ง Slow Lifeสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวงในราคาสุด
พิเศษ เข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัล
โนเบล (Nobel Prize) ชมกรุงออสโล (Oslo) ตื่นตาตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิเกลันด์
(Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski
jump arena) สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 เพลิดเพลินกับการ
ล่องเรือสําราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น
(Copehagen) ถ่ายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) และรูป
ปั้นนางเงือกน้อย(Little Mermaid) ตามตํานานเทพนิยายชื่อก้องโลก
กําหนดการเดินทาง วันที่ 10-17 เม.ย. 60
ราคา 79,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สตอกโฮล์ม - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
วันที่3 ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม - บริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน - เมืองคาลสตัท
วันที่4 กรุงออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
วันที่5 ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ - ถ่ายรูป Roayal Palace - ลงเรือสําราญDFDS(
ห้องพักแบบ SEA VIEW)
วันที่6 กรุงโคเปนเฮเกน - ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย - ชมน้ําพุแห่งราชินเี กฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สวนสนุกทิโวลี ชมบริเวณจัตรุ ัสซิตี้ฮอลล์ - ถนนสตรอยก์
วันที่7 ปราสาทโรเซนบอร์ก - สนามบิน
วันที่8 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ -โดฮา
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8
เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Go Holiday Tour คอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก
21.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
วันที่สองของการเดินทาง
โดฮา - สต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
00.35 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS090217

www.etravelway.com/+

Page 1 of 13

01.15 น.
06.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยเที่ยวบิน QR 169
ถึงท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมือง
สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่ านชมกรุ งสตอกโฮล์ ม (Stockholm) เมื องหลวงใหญ่ แสนสวยของประเทศ
สวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนาม
ว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเล
บอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให้สตอกโฮล์มเป็น
เมื อ งหลวงที่ ส วยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก กรุ ง สตอกโฮล์ ม งดงามแปลกตาใน
บรรยากาศรอบๆเมื อ งที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น น้ํ า มี ส ถานที่ สํ า คั ญ อาทิ อาคารรั ฐ สภา ,
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหาร
ด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
จากนั้นนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์
และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์
ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลํานี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์
เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์
ในสแกนดิเนเวีย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
สต็อคโฮล์ม - ซิต้ีฮอลล์ - เมืองเก่ากัมลาสตัน - พระราชวังหลวง
จุดชมวิว - คาร์ลสตัท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8
ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่
10 ของเดือนธั นวาคมของทุ ก ปี จะมีพิ ธีเลี้ย งรับ รองผู้ ได้รั บรางวัลโนเบล (Nobel
Prize)
นําท่านชม บริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปที่ระลึก แล้วนําท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวเมืองสต็อคโฮม ในแบบพาโนรามา ณ จุด
ชมวิวเมือง
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริ มทะเลสาบอยู่ ระยะทาง 310 กม.
ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะ ใช้เวลาเดินทาง
เป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปี ประมาณ 4.30 ชม.
ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของ
เมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพาน
หิน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก CLARION PLAZA หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
คาร์ลสตัท - ออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ศาลาว่าการเมืองออสโล
ถนนคาร์ลโจฮันเกท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มี ระยะทาง 217 กม.
ค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ใช้เวลาเดินทาง
ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดม ประมาณ 3.30 ชม.
สมบูรณ์ชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากร
เอกชาวนอร์ เ วย์ ชื่ อ กุ ส ตาฟ วิ ก เกแลนด์ ที่ ใ ช้ เ วลา 40 ปี ใ นการแกะกลุ่ ม รู ป สลั ก
หินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลาง
ของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร)
แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนั้นนําท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท
Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นําท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วย
ลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ํา ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริม
ออสโลฟยอร์ด
จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณ ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
(Karl Johans Gate) ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่า
(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)
วันที่ห้าของการเดินทาง
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ
Oslo Opera House - ล่องเรือ DFDS
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นําท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตั้ง
สูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952
จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้าง
จากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัด
แสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของ
ชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่อ งของการรบทํา
การค้าและออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคํากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่
รุ่งเรืองที่สุด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
พาท่านถ่ายรูป Roayal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกทั้งโรง
ละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่ง
ของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัว
เมืองออสโล
15.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่ง
พร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
(กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)
16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ
พักค้างคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)
วันที่หกของการเดินทาง
โคเปนเฮเกน - ลิตเติ้ลเมอร์เมด - น้ําพุแห่งราชินีเกฟิออน
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - สวนสนุกทิโวลี่ - ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นํา ระยะทาง 29 ก.ม.
ท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน
ใช้เวลาเดินทาง
แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่าน ประมาณ 40 นาที
ท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสําราญเทียบท่าอยู่
ชมน้ําพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีตํานานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้
ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูก
ชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ํา ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุก
วันนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นําเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่
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ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์
ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินี
นาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่
จากนั้นนําท่านเข้าชมสวนสนุกเก่าแก่ติดอันดับโลก ที่ยังคงความน่ารักดั่งหลุดเข้าสู่โลก
แห่งจินตนาการ สวนสนุ กทิโวลี (Tivoly) สวนสนุกแห่งนี้มีมาคู่มหานครแห่งนัก
ประพันธ์นิทานยอดนิยมแห่งโลกมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 ที่คนเดนมาร์กถือว่าไม่ควร
พลาดเข้าชมในการมาเยือนโคเปนเฮเกน (ไม่รวมค่าเล่นเครื่องเล่น) หากช่วงเวลาที่
เดินทางปิดบริการ คืนค่าเข้าชมท่านละ 15 ยูโร ***
จากนั้นให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจํา
เมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง
ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก
เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,
Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก FIRST HOTEL COPENHAGEN หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ปราสาทโรเซนบอร์ก - สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ ก (Rosenborg
Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือ
สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสาม
แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดน
มาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
14.00 น. นําคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund)
และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR 160
วันที่แปดของการเดินทาง
โดฮา - กรุงเทพฯ
01.10 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
02.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR 836
12.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทกี่ องตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5.เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
ราคา ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
79,900.79,900.13,000.79,900.79,900.79,900.28,000.3,500.-

อัตราค่าบริการ วันที่ 10-17 เม.ย. 60

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ในกรณีไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
ในกรณีทีมีวีซา่ แล้วหรือดําเนินการยื่นวีซา่ เอง
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ทา่ นละ
100,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ตอ่ เมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว -4 ดาว)
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร)
5.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
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เงื่อนไขการชําระเงิน
1.กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมง นับจากวันจองทัวร์ ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้ว
เท่านั้น พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย)และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่
ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก
การเดินทาง)
3.หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4.การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้
จากทางเจ้าหน้าที่
5.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงเหต
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1.ทางสถานทูตมีการแจ้งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้งเงื่อนไขมา
หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ไม่สามารถยื่นวีซ่าได้หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัท
สงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
2.การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย
บริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธ
การขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิก 45 วันทําการ ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันทําการก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันทําการก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น
1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
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1.

2.
3.

4.
-

เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (สวีเดน)
*** ยื่นวีซ่าเดีย่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) ***
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด
และสําเนา 1 ชุด ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งาน
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชํารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า ควร
นํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตา
หรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย้อนหลัง
6 เดือน รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน
30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อม
ทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
3.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง
3.3.1. ต้องทําเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้ที่ออก
ค่าใช้จ่ายให้) ต้องสะกดชื่อ -สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง)
ต้องสะกดชื่อ -สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุความสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ฉบับภาษาอังกฤษ
3.3.2. สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
3.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
หลักฐานการทํางาน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน
เป็นต้น
เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
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- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
(หนังสือรับรองการทํางานทีย่ ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 15 วันก่อนการไปยืน่ วีซ่า ในแต่ละประเทศ)
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา
ด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามา
ด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
***กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั
บุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน
7. ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านั้น
เอกสารยื่นวีซา่ อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติ
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ - นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………………………………….…
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….…………………………………………………………..
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………………………………………………
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….……………………………………… ………………………………...
6. ประเทศที่เกิด……………………..……7. สัญชาติปัจจุบัน ......................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอํานาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ......................................................อีเมล........................................................
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
14. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศสวีเดนหรือไม่
ไม่เคย
เคย ตั้งแต่วันที่........................................
ถึงวันที่..............................................
15. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ วีซ่าประเทศ..........ใช้ได้ตั้งแต่วันที่......................... ถึงวันที่......................
16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................
17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
18. ท่านมีผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางครั้งนี้ด้วยหรือไม่
ไม่
มี
ชื่อบุคคลที่ร่วมเดิทางไปด้วย...........................................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมเดินทางครั้งนี้..........................................................................................................................
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS090217

www.etravelway.com/+

Page 12 of 13

19. ท่านมีญาติ หรือ เพื่อนที่พํานักอยู่ในประเทศสวีเดนหรือประเทศในกลุ่มเชงเกนหรือไม่
ไม่
มี
ชื่อ...............................................................................................
ความสัมพันธ์...........................................................................................................................................................
ประเทศที่พํานัก..........................................................................................................................................................
20. ท่านเคยเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล หรือไม่
ไม่เคยเปลี่ยน
เปลี่ยน
ชื่อ-นาสกุลเดิมก่อนเปลี่ยน.............................................................................................................................................
21. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง
มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ...................................................…………………………………………………………….
สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ
…………………………………………………..….
เงินสด
สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พักที่มผี ู้จัดหาให้
ชําระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให้
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ
การอนุมัติวีซา่ เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย
บริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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