กำหนดกำรเดินทำง
วันที่หนึ่ง
กรุ งเทพฯ
23.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์
(EK) เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันทีส่ อง
สต๊ อกโฮล์ม(สวีเดน)
01.35 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งสต๊อกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยเที่ยวบินที่ EK385 / EK157
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องบินที่สนามบินดูไบ *.*.*.
12.30 น.
(เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุ งสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว...
นาท่าน ชมกรุ งสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มี
ความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับขนานนามว่า
ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่ศตวรรษที่
13 นาท่านชมความสวยงามของวิวกรุ งสต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ถนนช้อปปิ้ งสตรี ท.....อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย....
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
MARRIOT HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ำม
พิพธิ ภัณฑ์ เรื อวำซำ-CITY HALL-คำร์ ลสตัท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรื อวาซา เรื อรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรื อรบที่ใหญ่ที่สุด
บรรทุกปื นใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1628
นาท่านอิสระถ่ายรู ปกับ CITY HALL หรื อศาลาการเมืองทุกปี ของวันที่ 10 ธ.ค. จะมีพิธี
มอบรางวัลโนเบล ณ ที่น้ ี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ค่า
ที่พกั

นาท่านสู่ แกมล่าสแตน เขตเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ถนนหนทางปูดว้ ยพื้นหิ น ย่าน
เขตเก่ามีวิหารแบบสไตน์กอธิค
ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ
อิสระให้ท่านเดินเล่นบริ เวณ
พระราชวังหลวง อาคาร
รัฐสภา...
ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท
ประเทศสวีเดน เมืองริ ม
ทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มี
ชาวเมืองนอร์ ดิกดั้งเดิมอาศัย
มาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
CLARION HOTEL หรื อเทียบเท่า
ออสโล
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล(OSLO)เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ที่ต้ งั อยูข่ อบด้านเหนือของอ่าว
ฟยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้า
อันเขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรู ปกับ THE OSLO OPERA HOUSE…จากนั้นนาท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์หรื อไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสต
วรรษที่ 9
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
SCANDIC HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้ำ
เช้า

อุทยำนฟร๊ อกเนอร์ -ปรำสำท AKERSHUS-OSLO CITY HALL-ล่องเรื อ DFDS –โคเปนเฮเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย

ค่า
ที่พกั
วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย

16.30 น.

ค่า
วันที่หก

(กรุ ณำเตรียมกระเป๋ำใบเล็กใส่ สัมภำระเพื่อค้ ำงบนเรื อสำรำญ 1 คืน)
นาท่านชมอุทยานฟร๊ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคาม
เป็ นอยูส่ ภาพชีวติ และการดิ้นรนต่อสู ้ของมนุษย์ชาติ ซึ่ งเป็ น
ผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นาท่านชมปราสาท AKERSHUS
นาชมกรุ งออสโล นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรื อ
อานาจ ผ่านชมนาเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริ ย ์
นอร์ เวย์…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่ งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่
ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ า รายล้อมไปด้วยอาคารที่สวยงามริ มออสโลฟยอร์ ด จากนั้นให้ท่านได้อิสระชมเมืองบน
ถนนคนเดิน คาร์ลโจฮันเกท ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อ DFDS
เรื อสาราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น
ประเทศเดนมาร์ คบนเรื อท่านจะได้พบกับสิ่ งอานวย
ความสะดวก
- ดิสโก้เธค
- บาร์
- ร้านค้าปลอดภาษีและอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหาค่าแบบบุฟเฟ่ ต์บนเรื อ สไตน์สแกนดิเนเวียน
โคเปนเฮเก้ น-พระรำชวังอมำเลียนเบอร์ ก-สวนสนุกทิโวลี-ศำลำว่ำกำร-ถนนสตรอย์ก์-ช้ อปปิ้ ง

เช้า
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า บนเรื อ
เรื อสาราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรื อ กรุ งโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ค
นาท่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ ก ซึ่ งเป็ นที่ประทับของราชวงศ์
เดนมาร์ คมาตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ศิลปะสไตน์แบบร๊ อคโคโค และจะมี
ทหารเปลี่ยนเวรยามหน้าวังตอนเวลา 12.00 น. ในกรณี ที่สมเด็จพระ
ราชินีนาถเสด็จประทับอยูท่ ี่นี่ ตรงกลางจะมีพระรู ปทรงม้าของพระ
เจ้าเฟรดเดอริ กที่ 4
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่าน สวนสนุกทิโวลี (ไม่รวมค่าเข้าและค่าบัตรเล่นเครื่ องเล่น)
ซึ่ งเป็ นสวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง สร้างในช่วงศตวรรษที่ 19 ด้าน
เหนื อมุมของสวนสนุก จะเป็ นที่ต้ งั ของ จัตุรัสกลางเมือง ที่ต้ งั ของศาลาว่า
การเมืองโคเปนเฮเก้น และ รู ปปั้ นฮันส์คริ สเตียน แอนเดอร์ สัน กวีเอกของ
เดนมาร์ก ...จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ณ ถนนสตรอยก์ ซึ่ งเป็ นถนนที่ยาว
ที่สุดในโลก... นาท่านถ่ายรู ปกับเงือกน้อย ลิตเติล้ เมอณเมด ถูกนามาตั้งวื้ที่อ่าวโคเปนเฮเก้นเมื่อ 97 ปี ...
และอิสระถ่ายรู ปกับน้ าพุเกฟิ ออน เทพธิ ดาผูเ้ สี ยสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซี แลนดขึ้นมา
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ค่า
รับประทานอาหาค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
PARK INN BY RADISSON หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด
ลินเติล้ เมอร์ เมด-กรุ งเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
14.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK152 / EK384
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องบินที่ดูไบ *.*.*.
วันทีแ่ ปด
12.30 น.

กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

*.*.*.*.*.*.*.*.*.

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง
26 พ.ค. – 2 มิ.ย.
25 ก.ค. – 1 ส.ค.
8-15 ส.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

53,999.-

53,999.-

12,900.-

54,999.-

54,999.-

12,900.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

** ทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึน้ รำคำของภำษีน้ำมันและ/หรื อภำษีประกันภัยกำรเดินทำง และค่ำวีซ่ำ ***
หมำยเหตุ : รำคำเด็กต้ องมีอำยุระหว่ ำง 2-12 ปี

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มี

ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการ
ยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า

5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของ
ทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6.
7.
8.
9.

ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 20 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 30 ยูโร)
ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่

•

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000.-บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
1.ทางบริษทั ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง)
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทงั้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัวหรื
๋ อค่าตัวเครื
๋ ่องบิน
(กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ

• กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบิน
แล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
• กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม
่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษท
ั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านั้น ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
• เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต
่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น

• หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง
ทางบริษ ทั ฯ เป็ น ตัว แทนในการจัด น าสัม มนา และการเดิน ทางที่มีค วามช านาญ โดยจัด หาโรงแรมที่พ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้อ งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่ องเที่ยวทัง้
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณีท่ผี ูร้ ่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึ งถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”
เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวีเดน
ั้ 8) *** ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
่ เดีย
่ น ับจากว ันยืน
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทางออกมาได้
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตา
หรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวน
ลูกค ้าทารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านั น
้ )
่ -นามสกุล
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
ภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ที่
มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียน
-เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
การค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
-กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

ในกำรจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ ำพำสปอร์ ต + มัดจำ
ทำงบริษทั จะถือว่ ำกำรจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รำยละเอียด ประวัตสิ ่ วนตัวของแต่ ละท่ ำนทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตำมควำมเป็ นจริง
(สำคัญมำกมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำ)
ชื่ อ – นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชำชน
............................................................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ(จำเป็ นมำก ในกรณีทที่ ำงสถำนทูตต้องกำรติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
............................................................................................................................................................................................................................
พำสปอร์ ตเล่ มเก่ า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอำยุ
............................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อำศัยมำนำนกีป่ ี / เบอร์ บ้ำน / เบอร์ มือถือ /สถำนทีเ่ กิด(จังหวัดทีเ่ กิด)
............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน / เบอร์ บ้ำน
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
อำชีพปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษทั / ตำแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ ำงำน / วันเริ่มงำน /

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี ชื่ อ บิดำนำมสกุล(ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชำติ / สถำนทีเ่ กิด
...........................................................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี ชื่ อ มำรดำนำมสกุล(ภำษำอังกฤษ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชำติ / สถำนทีเ่ กิด
...........................................................................................................................................................................................................................

