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 สตอกโฮล์ม ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองหลวงอั นสวยงามของสวีเดน
 ชมย่านเมืองเก่าแกมล่าสแตน, พิพธิ ภัณฑ์เรือวาซา , ซิต้ ีฮอล์
 ออสโล เมืองหลวงแห่งนอร์เวย์ ชมพิพธิ ภัณฑ์ไวกิ้ง ถ่ายรูปคู่กับ โอเปร่าเฮ้ าส์
 ล่องเรือสาราญ DFDS + Scandinavian Buffet สู่โคเปนเฮเก้น
 ถ่ายรูปคู่กับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก และเงือกสาวลิตเติ้ลเมอร์เมด
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 เที่ยวสวนสนุกทิโวลี , ช้อปปิ้ งถนนสตรอยก์
 แชทสนุกสนาน Free WiFi บนเครื่องบิน
กาหนดการเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน – สิ งหาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – ดูไบ
22.00น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว Tสายการบิ นเอมิ เรตส์
เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
วันที่สอง
01.05 น.
05.00 น.
08.10 น.
12.45 น.
กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สาม
เช้า

ดูไบ – สต็อคโฮล์ม – ห้างสรรพสิ นค้า NK
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์เทีย่ วบินที่EK385 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่สต็อคโฮล์ม เทีย่ วบินที่ EK157 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบินอาร์ลนั ด้า ประเทศสวีเดนผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนัน้ เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มคี วามสวยงาม
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รบั การขนานนามว่า ความงามบนผิ ว
น้ า (BeautyonWater) หรือ ราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุง สต็อ ก
โฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตัง้ แต่ครัง้ ศตวรรษที่ 13 ศิลปะ
และสถาปั ตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกราม
บ้านช่อง รวมทัง้ ปราสาทราชวัง ตัง้ อยู่รมิ นํ้าและตามเนินสูงตํ่า ทํา
ให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองทีส่ วยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนํ าท่านชมเมืองที่ จุดชมวิ วแบบพาโนรามาจากนัน้
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ห้างสรรพสิ นค้า NK ซึง่ เป็ นห้างทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในยุโรปเหนือหรือย่านวอล์คกิ้งสตรีท
อันทันสมัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณCourtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือระดับเดียวกัน
พิ พิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิ ตี้ฮอลล์ – แกมล่าสแตน – คาร์ลสตัท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)....นําท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตัง้ โชว์เรือรบ
โบราณทีก่ ขู้ น้ึ มาได้จากทีจ่ มอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพทีส่ มบูรณ์ เรือวาซานัน้ สร้างขึน้ เมืองปี

EUR EK004(EK)JUN-AUG

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

3

ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็ นเรือรบที่ใหญ่ทส่ี ุดบรรทุกปื นใหญ่ถงึ 64 กระบอก วันแรกทีอ่ อกเดินทางได้ 500
เมตร ก็จมลงใต้ทะเลลึก 35 เมตร เป็ นเวลานาน 333 ปี จากนัน้ แวะถ่ายรูป ซิ ตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่า
การเมือง ใช้เวลาสร้างถึง 12ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ RagnarOstbergสร้างด้วยอิฐ
แดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสคในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพธิ มี อบรางวัลโนเบล
ณทีแ่ ห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านสู่แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ทส่ี ุด ปั จจุบนั ยังทิง้ ร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และ
ยังเป็ นที่ตงั ้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพธิ ภัณฑ์ จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบแวนเนิรน์ ชมความเป็ นชนบทดัง้ เดิมที่
ชาวเมือง (นอร์ดกิ )อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน

คาร์ลสตัท – ออสโล – TheOsloOpera House – พิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)...นํ าท่านเดินทางสู่เมืองออสโล เมืองหลวงของ
ประเทศนอร์เวย์เป็ นเมืองที่มคี ่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้ อยู่ขอบด้านเหนือของ
อ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติท่แี ปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติท่อี ุดม
สมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูรอ้ นของสแกนดิเนเวีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป TheOsloOperaHouse หนึ่ ง ในโครงการ
ปรับปรุงบริเวณชายฝั ง่ ของออสโลให้เกิดเป็ นพื้นทีท่ ่มี ปี ระโยชน์
ด้วยเงินทุนมหาศาล และการปรับผังการจราจรของชายฝั ง่ ด้าน
ตัวเมืองออสโล นําท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เรือไวกิ้ งโบราณ จัด
แสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9
โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยงั จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวติ ประจําวันที่มอี ายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตํานานของชาวไวกิง้ เรือถือเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เพราะชาวไวกิง้ ใช้เรือทัง้ ในเรื่อง
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ของการรบ ทําการค้า และออกสํารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคํากล่าวว่า ถ้าไม่มเี รือไวกิ้งก็จะไม่มยี ุคที่
รุง่ เรืองทีส่ ุดของชาวไวกิง้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณScandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน
อุทยานฟร็อกเนอร์ – ปราสาท Akershus – ถนนคาร์ลโจฮันเกท – เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)...นํ าท่าน
เข้าชม อุท ยานฟร็อกเนอร์ ที่มปี ระติมากรรมแสดงถึงความ
เป็ นอยู่ส ภาพชีว ิต และการดิ้น รนต่ อ สู้ของมนุ ษ ย์ช าติ ซึ่งเป็ น
ผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด์นําท่านชมบริเวณ
ด้านนอกปราสาท Akershusงานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุค
เรอเนสซองค์ นํ าท่านเที่ยวชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า
1,000 ปี เป็ นเมืองหลวงมาตัง้ แต่สมัยไวกิ้งเรืองอํานาจ ผ่านชมทําเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่
ประทับของพระมหากษัตริยแ์ ห่งนอร์เวย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึง่ สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามด้วยลักษณะของอาคาร
หอคอยคู่ ตัง้ อยู่บริเวณริมแม่น้ํา ซึง่ รายล้อมด้วยอาคารทีส่ วยงามริมออสโลฟยอร์ดจากนัน้ นําคณะเทีย่ ว
ชมเมืองอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกทถนนช้อปปิ้ งที่มชี ่อื เสียงของออสโล ได้เวลานํ า
ท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinevian Seaway) ***กรุณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็กสําหรับ
ค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน***
ออกเดินทางด้วยเรือสาราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พักค้างคืนบนเรือสําราญ ภายใน
เรือสําราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะได้ทําให้
ท่านได้รบั ความเพลิดเพลินตลอดเวลาทีอ่ ยู่บนเรือสําราญลํานี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สําหรับผูท้ ่ี มใี จรักการ
เต้นรําและแสงสี บาร์ สําหรับผูท้ ม่ี ใี จรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซง่ึ ท่านจะสามารถเลือกซือ้ สินค้าได้
อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึง่ สินค้าที่ท่านจะได้พบเป็ นสินค้าทีป่ ลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น นํ้าหอม
ยีห่ อ้ ดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีรา้ น
ขายเสือ้ ผ้าแฟชันที
่ ม่ ชี ่อื เสียงให้ท่านได้เลือกซือ้ อย่างจุใจ สําหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้สําหรับช็อคโก
แลตทีม่ ใี ห้เลือกมากมายหลายชนิด
รับประทานอาหารคํ่าแบบสแกนดิ เนเวี ยนบุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร(11)ในเรือสําราญพักค้า งคืนบนเรือ
สําราญ
โคเปนเฮเก้น – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – สวนสนุกทิ โวลี – ศาลาว่าการเมือง – ถนนสตรอยก์
รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ (12)
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เรือ เทียบท่า ณ ชายฝั ง่ กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก จากนัน้ นํ าท่านถ่ ายรูปบริเ วณด้านหน้ า
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AmalienborgPalace) เป็ นทีป่ ระทับของราชวงค์เดนมาร์กนับตัง้ แต่ ค.ศ.
1794 ตกแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปี กด้านหนึ่งของ
พระราชวังเป็ นพิพธิ ภัณฑ์หอ้ งหับต่างๆ ทีเ่ คยเป็ นพํานักของราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิ โวลี ซึง่ เป็ นสวนสนุ กทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19
สวนสนุกแห่งนี้นับเป็ นจุดท่องเทีย่ วทีเ่ ชิดหน้าชูตาทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุ กทิ
โวลี ในช่วงฤดูรอ้ นถือได้ว่าเป็ นวัฒนธรรมประเพณีทค่ี นเดนมาร์กทุกคนถือเป็ นเรื่องทีต่ ้องทําเป็ นประจํา
ทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุ ก] **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุ กปิ ด จะเปลี่ยนเป็ นเข้า
พิพธิ ภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุ กแห่งนี้เป็ นที่ตงั ้ ของ จัตุรสั กลางเมือง ภาษา
เดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น ทีจ่ ุดนี้นอกจากเป็ นทีต่ งั ้ ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็ น
ศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทัวโคเปนเฮเกนอี
่
กด้วยมี รูปปั ้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สนั กวีเอกของ
เดนมาร์กก็ตงั ้ อยู่บนจตุรสั แห่งนี้ ทางด้านซ้ายของศาลาว่าการเมือง นํ าท่านช้อปปิ้ งสินค้าย่านวอล์คกิ้ ง
สตรี ท หรื อ ถนนสตรอยก์ ถ นนช้ อ ปปิ้ งที่ย าวที่สุ ด ในโลกเริ่ม จากศาลาว่ า การเมือ งไปสิ้น สุ ด ที่
KongensNytorvทีม่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส,พอร์ซเลน เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (14)
เข้าสู่ทพ่ี กั ณ First Hotel หรือระดับเดียวกัน

ลิ ตเติ้ นเมอร์เมด – น้าพุเกฟิ ออน – ดุไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)...
นํ าท่านถ่ายรูปคู่กบั ลิ ตเติ้ ลเมอร์เมดเงือกน้อยสัญลักษณ์
ของเมือง ซึ่งยังคงนัง่ เศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพ
นิยายอันลือลันของนั
่
กเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน
แอนเดอร์สนั โดยได้รบั การสนับสนุ นจากบริเวอร์ จาคอบ
เซ่น เจ้าของมูลนิธคิ าร์ลสเบิรก์ นําท่านถ่ายรูปบริเวณน้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผูเ้ สียสละกับบุตรชายทีร่ ่วม
สร้างเกาะซีแลนด์ขน้ึ มา ได้เวลานําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ดไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK152
ถึงสนามบินเมืองดูไบ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
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ดูไบ – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เทีย่ วบินที่ EK376
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มิ ถนุ ายน – สิ งหาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียง
21-28 มิ ถนุ ายน 2560
59,900
59,900
29 มิ ถนุ ายน – 6 กรกฎาคม 2560
7-14 กรกฎาคม 2560
62,900
62,900
19-26 กรกฎาคม 2560
59,900
59,900
26 กรกฎาคม – 2 สิ งหาคม 2560
8-15, 11-18 สิ งหาคม 2560
62,900
62,900
23-30 สิ งหาคม 2560
59,900
59,900
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วันที่แปด
03.30 น.
12.35 น.

เด็กอายุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่านไม่มีเตียง
57,900

พัก
เดี่ยว
10,000

60,900
57,900

10,000
10,000

60,900
57,900

10,000
10,000

U

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน สายการบินเอมิเรตส์
2.
ค่าโรงแรม ทีพ่ กั ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3.
ค่าเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaways) พักห้องละ 2 ท่าน
4.
ค่าอาหารตามรายการ
5.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี (พาสปอร์ตไทย)
8.
ค่าภาษี สนามบิ นไทย , ภาษี สนามบิ นจีน, ค่าธรรมเนี ยมเชื้อเพลิ ง
9.
ค่าประกันภัยอุบตั ิ เหตุเดิ นทางวงเงิ น 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ (ท่านละ 2 ยูโร / วัน / คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร / วัน / คน) , ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
ขัน้ ตํ่า 100 บาท / วัน / คน (100 x 6 วัน)
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้
ค่าแปลเอกสารสําหรับยืน่ วีซ่าในกรณีทเ่ี อกสารเป็ นภาษาไทย

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 32 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
หมายเหตุ
1.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ู้เ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 2 สัปดาห์
2.
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากกรณีทเ่ี กิด เหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั เิ หตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
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เนื่อ งจากการท่อ งเที่ยวนี้เ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่า ยกับบริษัทตัว แทนในต่ างประเทศ ท่านไม่ส ามารถที่จ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ ์ในการใช้บริการนัน้ ที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณี
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศ อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น
( **ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ น่ี ดั หมาย** )
1. พาสปอร์ต ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่า
ใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2
รูป)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั ,วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน(พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (Statement) (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าเนา **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6
แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านัน้
9. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรือ่ งแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอ หรือสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา
รับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
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10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม
อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของสถานทูตฯ เรือ่ งวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
12. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุโดยทัง้ หมด

