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PROMOTION  EK 004
สวีเดน นอรเวย เดนมารก 8 วัน

พักบนเรือสําราญ DFDS
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วันแรก กรงุเทพฯ-ดูไบ
22.00น. �พรอมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประต ู8-9 แถว T สายการบนิ

เอมเิรตส (EK) เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

วนัทีส่อง ดไูบ-สตอ็คโฮลม-หางสรรพสนิคา NK
01.35 น. ëออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 385 (æบริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. Pถึงสนามบิน เมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
08.40 น. ëเดินทางสู สต็อคโฮลม เท่ียวบินท่ี EK 157 (æบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
13.10 น. Pถึงสนามบินอารลันดา ประเทศสวีเดน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

จากน้ันเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก จนไดรับการขนานนามวา
“ความงามบนผวิน้าํ” (Beauty on Water) หรือราชินีแหงทะเลบอลติค  กรุงสต็อกโฮลม เมืองแหงประวัติศาสตรมา
ต้ังแตครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง รวมทั้ง
ปราสาทราชวัง ต้ังอยูริมนํ้าและตามเนินสูงตํ่า ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก นําทานชมเมืองท่ี
จุดชมววิแบบพาโนรามา จากน้ันอิสระใหทานชอปปงท่ี หางสรรพสินคา NK ซ่ึงเปนหางท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือหรือ
ยานวอลคก้ิงสตรีทอันทันสมัย

ค่ํา æบริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูท่ีพักã ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือ
ระดับเดียวกัน

วันที่สาม พิพธิภัณฑเรอืวาซา-ซิตี้ฮอลล-แกมลาสแตน-คารลสตทั
เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานสู พิพิธภัณฑเรือวาซา ซ่ึงต้ังโชวเรือรบโบราณท่ีกูข้ึนมาได

จากท่ีใตทะเล และยังคงสภาพท่ีสมบูรณ เรือวาซาน้ันสรางข้ึนเมืองป ค.ศ.1628 หวังจะใหเปนเรือรบท่ีใหญท่ีสุด
บรรทุกปนใหญถงึ 64 กระบอก วันแรกท่ีออกเดินทางได 500 เมตร ก็จมลงสูใตทะเลลึก 35 เมตร จากน้ันแวะถายรูป
ซิตี้ฮอลล หรือ ศาลาวาการเมือง ใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar
Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค ในวันท่ี 10 ธันวาคมของทุกป จะมีพิธีมอบ
รางวัลโนเบล ณ ท่ีแหงน้ี

กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานสู แกมลาสแตน ยานเมืองเกาแกท่ีสุด ปจจุบันยังท้ิงรองรอยแหง
ความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนท่ีต้ังของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน ตลอดจนกลุม
อาคารพิพิธภัณฑ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคารลสตัท เมืองใหญท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบแวนเนิรน ชมความเปน
ชนบทด้ังเดิมท่ีชาวเมือง (นอรดิก) อาศัยมาแตโบราณกาลกวา 1,000 ป

ค่ํา æบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พักã ณ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี ่ คารลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภณัฑเรอืไวกิ้ง
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เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู เมอืงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวยเปน
เมืองท่ีมีคาครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะ
ไดพบกับสภาพของธรรมชาติท่ีแปลกใหม ซึง่เปนธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ เต็มไปดวยทุงหญาเขียวขจีในบรรยากาศ
ฤดูรอนของสแกนดิเนเวีย

กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานถายรูป The
Oslo  Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝง
ของออสโลใหเกิดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน ดวยเงินทุนมหาศาล และ
การปรับผังการจราจรของชายฝงดานตัวเมืองออสโล นําทาน
เขาชม พิพิธภัณฑเรอืไวกิ้งโบราณ   จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวกิ้งที่
สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ
ออสโลฟยอรด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเก่ียวกับเครื่องมือในชีวิต
ประจําวันท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,000 ปเปนตํานานของชาวไวก้ิง
เรอืถอืเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือท้ังในเร่ืองของ
การรบ ทําการคา และ ออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววา ถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไมมียุคท่ีรุงเรืองท่ีสุดของ
ชาวไวก้ิง

ค่ํา æบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พักã ณ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน

วนัทีห่า อทุยานฟร็อกเนอร-ปราสาท Akershus-ถนนคารลโจฮันเกท-เรอืสําราญ DFDS SEAWAYS
เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเขาชม อุทยานฟร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความ

เปนอยูสภาพชีวิตและการดิ้นรนตอสูของมนุษยชาติ ซึ่งเปนผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด นําทานชม
บริเวณดานนอก ปราสาท Akershus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนส
ซองค นําทานเที่ยวชม              กรุงออสโล นครเกาแกอายุกวา 1,000 ป เปน
เ มืองหลวงมา ต้ัง แตส มัย ไ ว ก้ิง เ รือง อํานาจ  ผ านชม ทํ า เ นียบรั ฐบาล
พระบรมมหาราชวังท่ีประทับของพระมหากษัตริยแหงนอรเวย

กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะถายรูป ศาลาวาการเมือง
ออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู
ต้ังอยูบริเวณริมแมนํ้า ซึ่งรายลอมดวยอาคารท่ีสวยงาม  ริมออสโลฟยอรด
จากน้ันนําคณะเท่ียวชมเมืองอิสระใหทานไดเดินเท่ียวยาน คารลโจฮันเกท ถนนช
อปปงที่มีช่ือเสียงของออสโล ไดเวลานําทานสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS
(Scandinevian Seaway)
กรณุาเตรียมกระเปาใบเล็กสาํหรบัคางคนืบนเรือ 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดินทางของทาน

16.30 น.  ออกเดินทางดวยเรอืสําราญ DFDS Seaways สูเมืองโคเปนเฮเกน พักคางคืนบนเรอืสําราญ ภายในเรือสําราญทาน
จะไดพบกับบรรยากาศนาต่ืนเตน นอกจากน้ีทานจะไดพบกับกิจกรรมตางๆ ท่ีจะไดทําใหทานไดรับความเพลิดเพลิน
ตลอดเวลาที่อยูบนเรือสําราญลํานี้ อาทิเชน ดิสโกเธค สําหรับผูที่มีใจรักการเตนรําและแสงสี บาร สําหรับผูที่มีใจรัก
การด่ืม รานสินคาปลอดภาษีซ่ึงทานจะสามารถเลือกซ้ือสินคาไดอยางจุใจโดยไมตองเรงรีบใด ซ่ึงสินคาท่ีทานจะไดพบ
เปน สินคาที่ปลอดภาษีเรียบรอยแลว เชน น้ําหอมยี่หอดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney
และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรานขายเสื้อผาแฟชั่นที่มีช่ือเสียงใหทานไดเลือกซื้ออยางจุใจ สําหรับนองๆ หนูๆ
พลาดไมไดสําหรบัช็อคโกแลตท่ีมีใหเลือกมากมายหลายชนิด

ค่ํา æบริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารในเรือสําราญพักคางคืนบนเรือสําราญã
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วนัทีห่ก โคเปนเฮเกน-พระราชวงัอมาเลียนบอรก-สวนสนุกทโิวลี-ศาลาวาการเมือง-ถนนสตรอยก
เชา äบริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ
09.45 น. เรือเทียบทา ณ ชายฝงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก จากน้ัน

นําทานถายรูปบริ เวณดานหนาพระราชวังอมาเลียนบอรก
(Amalienborg Palace) เปนท่ีประทับของราชวงคเดนมารก
นับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค ตรงกลางมีพระ
รูปทรงม าของพระ เจ า เฟรดเดอริก ท่ี 4 ปกด านห น่ึงของ
พระราชวังเปนพิพิธภัณฑหองหับตางๆ ท่ีเคยเปนพํานักของ
ราชวงศในชวงป ค.ศ. 1863-1947

กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสู สวนสนุกทิ
โวลี ซ่ึงเปนสวนสนุกท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกแหงหน่ึงสรางมาแตตนศตวรรษท่ี 19 สวนสนุกแหงน้ีนับเปนจุดทองเท่ียวท่ีเชิด
หนาชูตาท่ีสุดแหงหน่ึงของเดนมารก การเดินเลนในสวนสนุกทิโวลี ในชวงฤดูรอนถือไดวาเปนวัฒนธรรมประเพณีท่ี
คนเดนมารกทุกคนถือเปนเร่ืองท่ีตองทําเปนประจําทุกป [ไมรวมคาบัตรเครื่องเลนในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีชวง
วันท่ีสวนสนุกปด จะเปล่ียนเปนเขาพิพิธภัณฑอมาเลียนบอกซ] ท่ีมุมดานเหนือของสวนสนุกแหงน้ีเปนท่ีต้ังของ จัตุรัส
กลางเมือง ภาษาเดนมารกเรียกวารอฮุดซแพลดเซน ที่จุดนี้นอกจากเปนที่ตั้ง ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน และยัง
เปนศูนยกลางของเสนทางเดินรถทั่วโคเปนเฮเกนอีกดวยมี รูปปนฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน กวีเอกของเดนมารก
ก็ต้ังอยูบนจตุรัสแหงน้ี ทางดานซายของศาลาวาการเมือง นําทานชอปปงสินคายาน วอลคกิ้งสตรีท หรือ ถนนสต
รอยก ถนนชอปปงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคาแบรนดเนมช่ือ
ดังรานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส,พอรซเลน เปนตน

ค่ํา æบริการอาหารค่ํา นําทานเขาสูท่ีพกัã ณ First Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันทีเ่จ็ด ลิตเติน้เมอรเมด-น้าํพุเกฟออน-ดไุบ
เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานถายรูป

คูกับ ลิตเติ้ลเมอรเมด เงือกนอยสัญลักษณของเมือง ซึ่งยังคง
น่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือล่ันของนักเลา
นิทานระดับโลก ฮันส คริสเตียน แอนเดอรสัน โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก บริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก นํา
ทานถายรูป น้ําพุเกฟออน เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายท่ีรวม
สรางเกาะซีแลนดข้ึนมา ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบิน

15.35 น. ëออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดย
สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 152  (æบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)

23.55 น. Pเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
วันทีแ่ปด ดไูบ-กรงุเทพฯ
03.40 น. ëออกเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 376         (æบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)
13.15 น. Pเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

***************************
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา
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อัตราคาบริการ

กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม
โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้โปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถอืวาทาน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆ ของบรษิทั
อัตราคาบริการนีร้วม
ü คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)
ü คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักท่ีเมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ)
ü คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี)
ü คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
ü คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
ü คาเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
ü คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
ü คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)
ü หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทปิ)

อัตราคาบริการนีไ้มรวม
û คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็
û คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
û คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา
û คาทิปคนขบัรถทองถิน่  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร)
û คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท

เงื่อนไขในการจองทวัร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2. ชําระยอดสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพ่ือมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน

ติดตอ เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท

กําหนดการเดินทาง ราคา
ราคาเด็ก

อายุต่ํากวา 12 ป
(ไมใชเตยีง)

พัก
เดีย่ว

กันยายน 2561 5-12 ก.ย. 2561 58,900 56,900 10,000

ตุลาคม 2561 16-23 ต.ค. 2561 58,900 56,900 10,000

พฤศจิกายน 2561 28 พ.ย. -5 ธ.ค. 61 59,900 57,900 15,000

ธนัวาคม 2561 29ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 69,900 67,900 15,000



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-5310828 / 063-2692961 LINE ID : @tourhermes

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

 คาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง
7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ

 คาบริการยืน่วีซา คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน เปนตน
หมายเหตุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
 เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ
 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง  เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรอืชําระโดยตรงกับทางบริษัท
 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
5. สําหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีสายการบินกําหนด

 เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหท่ีน่ัง LONG LEG ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปสวนใหญไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE
 ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม

เอกสารเบือ้งตนในการขอยืน่วซีาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ ผูเดนิทางตองมาสแกนลายนิว้มอื ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยืน่วซีาแตละสถานทูตมคีวามตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ได โปรดสอบถามกับเจาหนาทีอ่ีกครั้งเพือ่ความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวซีา)

    ( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )
1. พาสปอรต ท่ียงัไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสขีาวเทาน้ัน และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป)
3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปน

ภาษาองักฤษ (ถามี)
4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน

,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด

5. กรณีท่ีเปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ)

6. STATEMENT ยอนหลงั 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ากวา
6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจายไดอยาง
ไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนาสถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
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7. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดย
ระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบันการศกึษาภาษาองักฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน
9. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรอืมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอมเปนภาษาอังกฤษ

โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหน่ึงได ณ ท่ีวา
การอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตอง

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ

12. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจาํหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดระบุโดยท้ังหมด

13.  การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถงึสามารถดําเนินการข้ันตอนการย่ืนวี
ซาได

เอกสารในการขอยื่นวีซาเชงเกนยื่นสถานทูตสวีเดนระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทาํการ
( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพือ่ทําการสแกนลายนิ้วมอื ตามวัน เวลาและสถานทีท่ี่นดัหมาย** )

14. พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต
เลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงาย
ตอการอนุมัติวีซา

15. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียน
สมรส / ใบสูติบัตร (ในกรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากวา18ป)พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถามี)

16. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

17. กรณีท่ีเปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ)

18. รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปจจุบัน บัญชีออมทรัพย ควรเลือกเลมท่ีมีการเขา - ออกของ
เงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการ
เดินทางและสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ปรับยอดอัพเดทลาสุดไมเกิน 15 วันกอนยื่นวีซา **
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
5.1ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ท่ีสามารถสืบความสัมพันธ
ได หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) เอกสารทีตองใชเพ่ิมเติม คือBank Guaranteeท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของ
บัญชี (บุคคลท่ีออกคาใชจาย) และระบุบช่ือผู เดินทาง ตองสะกดช่ือ– นามสกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต เปนฉบับ
ภาษาอังกฤษ เอกสารตองอัพเดทจากธนาคาร 15 วันกอนย่ืนวีซา

19. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบันการศกึษาภาษาองักฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน
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20. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดาหรอืมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยนิยอมเปนภาษาองักฤษ โดยท่ี
บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอ
หรือสํานักงานเขตตนสังกัด โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยาง
ถูกตอง

21. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
ครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

22. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรือ่งวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ

23. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดระบุโดยท้ังหมด

24. เอกสารแปลตองมตีราประทับจากศนูยแปลทีไ่ดการรบัรองจากสถานทูตเทานัน้

** เอกสารประกอบการยืน่วีซาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบรษิทัไมมนีโยบายรบัแปลเอกสาร
หากทานตองการใหทางเราดาํเนนิการแปลเอกสารให มคีาใชจายเพิม่เตมิ ขัน้ต่าํฉบบัละ 500 บาท **
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิมเติม (สําคญัมาก)
**ขอ้มูลนีใชเ้พือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง

คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั ***

ชือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………

ชือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………

สถานทีเกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถติดต่อได้

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว์

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................

สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) .............................................................................................

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................

ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................

โทรศพัทที์ทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้น.....................................จํานวน.................................

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................

สถานภาพ rโสดr แต่งงาน rแต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) rหมา้ย r หย่า

ชือ-นามสกุล  บิดา..........................................................................................................................................

ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชือ-นามสกุล  คู่สมรส ..................................................................................................................................

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส.................................................

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา  ปีทีผ่านมา

ไม่เคย

เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที..........................................ถึงวนัที................................................................

เคยถูกพิมพล์ายนวิมือเพือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนัที หากทราบ)......................................................................................................

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ

ตวัผูข้อวีซ่าเอง มีผูอ้ืนออกให้

โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................

ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

**************************************************

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ

ทงันีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั


