สวีเดน นอรเวย เดนมารก 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตสแอรไลน

พักบนเรือสําราญ DFDS SEAWAYS + Scandinavian Buffet + สวนสนุกทิโวลี่
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงสต็อกโฮลม - จุดชมวิวแบบพาโนรามา - หางสรรพสินคา NK
วันที่3 พิพิธภัณฑเรือวาซา - แวะถายรูป ซิตี้ฮอลล - แกมลาสแตน - เมืองคารลสตัท
วันที่4 ออสโล - TheOsloOperaHouse - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง
วันที่5 อุทยานฟร็อกเนอร - ปราสาท Akershus - ถนนคารลโจฮันเกท - เรือสําราญDFDS SEAWAYS - พักบนเรือ
วันที่6 โคเปนเฮเกน - พระราชวังอมาเลียนบอรก - สวนสนุกทิโวลี - ศาลาวาการเมือง - ถนนสตรอยก
วันที่7 ลิตเติ้นเมอรเมด - น้ําพุเกฟออน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
22.00น.
วันที่สอง
01.05 น.
05.00 น.
08.10 น.
12.45 น.

กรุงเทพฯ - ดูไบ
พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 - 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ - สต็อคโฮลม - หางสรรพสินคา NK
ออกเดิ น ทางสู เมื องดู ไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ย วบิน ที่ EK 385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู สต็อคโฮลม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบินอารลันดา ประเทศสวีเดน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
จากนั้นเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงามบนผิวน้ํา” (Beauty on Water)
หรือราชินีแหงทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้ง
ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบานเมือง ตึก
รามบานชอง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมน้ําและตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อก
โฮลมเปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก
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ค่ํา
วันที่สี่
เชา

กลางวัน

ค่ํา

นําทานชมเมืองที่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระใหทานชอปปงที่ หางสรรพสินคา NK ซึ่งเปนหางที่ใหญ
ที่สุดในยุโรปเหนือหรือยานวอลคกิ้งสตรีทอันทันสมัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel
หรือ ระดับเดียวกัน
พิพิธภัณฑเรือวาซา - ซิตี้ฮอลล - แกมลาสแตน - คารลสตัท
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู พิพิธภัณฑเรือวาซา ซึ่งตั้งโชวเรือรบโบราณที่กูขึ้นมาไดจากที่จมอยูใตทะเลถึง 333 ป และยังคงสภาพที่
สมบูรณ เรือวาซานั้นสรางขึ้นเมืองป ค.ศ.1628 หวังจะใหเปนเรือรบที่ใหญที่สุด บรรทุกปนใหญถึง 64 กระบอก
วันแรกที่ออกเดินทางได 500 เมตร ก็จมลงใตทะเลลึก 35 เมตร เปนเวลานาน 333 ป
จากนั้นแวะถายรูป ซิตี้ฮอลล หรือ ศาลาวาการเมือง ใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน
คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ในวันที่ 10 ธันวาคมของ
ทุกป จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แหงนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู แกมลาสแตน ยานเมืองเกาแกที่สุด ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปน
ที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน ตลอดจนกลุมอาคารพิพิธภัณฑ
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัท เมืองใหญที่ตั้งอยูริมทะเลสาบแวนเนิรน ชมความเปนชนบทดั้งเดิมที่
ชาวเมือง (นอรดิก) อาศัยมาแตโบราณกาลกวา 1,000 ป
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน
คารลสตัท - ออสโล - The Oslo Opera House - พิพิธภัณฑเรือไวกิ้ง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวยเปนเมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว
ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่ง
เปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เต็มไปดวยทุงหญาเขียวขจีในบรรยากาศฤดูรอนของสแกนดิเนเวีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานถายรูป The Oslo Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝง ของออสโลใหเกิดเปนพื้นที่ที่มี
ประโยชน ดวยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝงดานตัวเมืองออสโล
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดย
ขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกั บเครื่องมือในชี วิต ประจําวันที่ มีอายุเกาแกกว า
1,000 ปเปนตํานานของชาวไวกิ้ง เรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบ ทําการคา
และ ออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววา ถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน
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อุทยานฟร็อกเนอร - ปราสาท Akershus - ถนนคารลโจฮันเกท - เรือสําราญ DFDS SEAWAYS
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม อุทยานฟร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษย
ชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ - วิเกอแลนด
นําทานชมบริเวณดานนอก ปราสาท Akershus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค นําทานเที่ยวชม
กรุงออสโล นครเกาแกอายุกวา 1,000 ป เปนเมืองหลวงมาตั้งแตสมัยไวกิ้งเรืองอํานาจ ผานชมทําเนียบรัฐบาล
พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริยแหงนอรเวย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู
ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงาม ริมออสโลฟยอรด
จากนั้นนําคณะเที่ยวชมเมืองอิสระใหทานไดเดินเที่ยวยาน คารลโจฮันเกท ถนนชอปปงที่มีชื่อเสียงของออสโล ได
เวลานําทานสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinevian Seaway)
กรุณาเตรียมกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน
ออกเดินทางดวยเรือสําราญ DFDS Seaways สูเมืองโคเปนเฮเกน พักคางคืนบนเรือสําราญ ภายในเรือสําราญ
ทานจะไดพบกับบรรยากาศนาตื่นเตน นอกจากนี้ทานจะไดพบกับกิจกรรมตางๆ ที่จะไดทําใหทานไดรับความ
เพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบนเรือสําราญลํานี้ อาทิเชน ดิสโกเธค สําหรับผูที่มีใจรักการเตนรําและแสงสี บาร
สําหรับผูที่มีใจรักการดื่ม รานสินคาปลอดภาษีซึ่งทานจะสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจโดยไมตองเรงรีบใด ซึ่ง
สินคาที่ทานจะไดพบเปน สินคาที่ปลอดภาษีเรียบรอยแลว เชน น้ําหอมยี่หอดัง Chanel, Marc Jacob, Prada,
Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรานขายเสื้อผาแฟชั่นที่มีชื่อเสียงใหทานไดเลือกซื้อ
อยางจุใจ สําหรับนองๆ หนูๆ พลาดไมไดสําหรับช็อคโกแลตที่มีใหเลือกมากมายหลายชนิด
บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารในเรือสําราญพักคางคืนบนเรือสําราญ 
โคเปนเฮเกน - พระราชวังอมาเลียนบอรก - สวนสนุกทิโวลี - ศาลาวาการเมือง - ถนนสตรอยก
บริการอาหารเชาแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
เรือเทียบทา ณ ชายฝงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
จากนั้นนําทานถายรูปบริเวณดานหนา พระราชวังอมาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) เปนที่ประทับของ
ราชวงคเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมาของพระเจาเฟรดเด
อริกที่ 4 ปกดานหนึ่งของพระราชวังเปนพิพิธภัณฑหองหับตางๆ ที่เคยเปนพํานักของราชวงศในชวงป ค.ศ. 1863 1947
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสู สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเปนสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหนึ่งสรางมาแตตนศตวรรษที่ 19 สวนสนุก
แหงนี้นับเปนจุดทองเที่ยวที่เชิดหนาชูตาที่สุดแหงหนึ่งของเดนมารก การเดินเลนในสวนสนุกทิโวลี ในชวงฤดูรอน
ถือไดวาเปนวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมารกทุกคนถือเปนเรื่องที่ตองทําเปนประจําทุกป [ไมรวมคาบัตรเครื่อง
เลนในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีชวงวันที่สวนสนุกปด จะเปลี่ยนเปนเขาพิพิธภัณฑอมาเลียนบอกซ] ที่มุมดาน
เหนือของสวนสนุกแหงนี้เปนที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมารกเรียกวารอฮุดซแพลดเซน ที่จุดนี้นอกจาก

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+

www.etravelway.com
VS210817
Page 3 of 8

ค่ํา
วันที่เจ็ด
เชา

14.20 น.
23.45 น.
วันที่แปด
03.30 น.
12.35 น.

เปนที่ตั้ง ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเปนศูนยกลางของเสนทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกดวยมี รูปปน
ฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน กวีเอกของเดนมารกก็ตั้งอยูบนจตุรัสแหงนี้ ทางดานซายของศาลาวาการเมือง นํา
ทานชอปปงสินคายาน วอลคกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ถนนชอปปงที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาวาการเมือง
ไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังรานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส,พอรซเลน เปนตน
บริการอาหารค่ํา นําทานเขาสูที่พัก ณ First Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลิตเติ้นเมอรเมด - น้ําพุเกฟออน - ดุไบ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานถายรูปคูกับ ลิตเติ้ลเมอรเมด เงือกนอยสัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศรารอเจาชายตามเนื้อเรื่องในเทพ
นิยายอันลือลั่นของนักเลานิทานระดับโลก ฮันส คริสเตียน แอนเดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุนจาก บริเวอร
จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก
นําทานถายรูป น้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา ไดเวลาอันสมควร
นําทานสูสนามบิน
ออกเดิ น ทางสู เมื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส เที่ ย วบิ น ที่ EK 152
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
ดูไบ - กรุงเทพฯ
อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น เ อ มิ เ ร ต ส เ ที่ ย ว บิ น ที่ EK 376
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา

ผูใหญ

เด็ก ไมมีเตียง
อายุไมเกิน 12 ป

พักเดี่ยว

17-24 ต.ค. // 4-11 ธ.ค. 60

59,900

57,900

10,000

28ธ.ค.60-4ม.ค. 61

69,900

67,900

10,000

อัตราคาบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป - กลับ) สายการบินเอมิเรตส
 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่ระบุในรายการ
 คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน ทางสถานทูตจะไมคนื เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
 รถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตามโปรแกรมพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
 โรงแรม ที่พัก 3 - 4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน (หองละ 2 - 3 ทาน)
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
 คาเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 2,000,000/500,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน

 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
 คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให
เงื่อนไขในการจองทัวร
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 20,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2116 6423
2.คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ
(ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทาง
บริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกลาว
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วันทําการ เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วันทําการ เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.
ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วันทําการ ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 30 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนออก
เดินทาง 2 สัปดาห
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน และจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
3) เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
4) บริษัทฯจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายที่เกิดขึ้นและจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธการเขาประเทศ อัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
ผูเดินทางทีป่ ระสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกนยื่นสถานทูตสวีเดน ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ
( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )
พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน กลุมเชง
เกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส / ใบสูติบัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ํา
กวา18ป)พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน
,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนด
กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
Statementยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) บัญชีออมทรัพย ควรเลือกเลมที่มีการเขา - ออกของเงินสม่ําเสมอและมี
จํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ปรับยอดอัพเดทลาสุดไมเกิน 15 วันกอนยื่นวีซา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวัน**
6.1ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่สามารถสืบความสัมพันธได หรือ
สามีภรรยา เทานั้น) เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม คือBank Guaranteeที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่
ออกคาใชจาย) และระบุบชื่อผูเดินทาง ตองสะกดชื่อ– นามสกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต เปนฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารตอง
อัพเดทจากธนาคาร 15 วันกอนยื่นวีซา
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอมเปนภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา
, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอ หรือ
สํานักงานเขตตนสังกัด โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ
เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด
เอกสารแปลตองมีตราประทับจากศูนยแปลที่ไดการรับรองจากสถานทูตเทานั้น
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก)
ตองกรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพื่อความสะดวกในการขอวีซา
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯ ไมสามารถยื่นวีซาใหทานได
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………….………………………………
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................
โทรศัพท (บาน) …………………………………………….……………………..…โทรศัพท (มือถือ)..……………………………………………….
สถานที่ทํางาน(ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
ที่อยูที่ทํางาน ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................
ตําแหนงงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน.........................................................................
รายไดตอเดือน......................................บาท รายไดอื่น.....................................จํานวน.................................
แหลงที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
 โสด  แตงงาน  แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย
 หยา
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คูสมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส.................................................
วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.....................................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)......................................................................................................
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
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ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง
มีผูอื่นออกให (เจาบาน/บริษัท/องคกร)
ตามที่ระบุขางตน
อื่นๆ (โปรดระบุ)

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่น (โปรดระบุ)

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

**รบกวนกรอกรายละเอียดของผูเดินทางแตละทานๆ ละ 1 ใบ และนําสงพรอมกับเอกสารที่ใชยื่นวีซาคะ **
สามารถถายเอกสารได
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