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วันที่ 1

สุวรรณภูมิ

20.00 น.

นัดคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์
เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

23.25 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY-144

วันที่ 2

เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - VIKING LINE

05.55 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเฮลซิงกิ ชมกรุงเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์
ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก”
เนื่องจากความงดงามและโดดเด่นของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทั้งทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย
เมืองเฮลซิงกิถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษัตริย์กุสตาฟ วาชา แห่งสวีเดน
ต่อมาในสมัยที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย เฮลซิงกิได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเมืองหลวงของ ฟินแลนด์แทนที่เมืองตรูกู
เฮลซิงกิจึงมีความโดดเด่นท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลติก
นำชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่
จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์”
โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินการ์ดในสหภาพโซเวียต
ชม จัตุรัสซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมือง เข้าชม โบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ (Rock-Church)
ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา
จากนั้นนำท่านชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มต้นจากมาร์เก็ตสแควร์เด่นตระหง่านด้วยอาคารนีโอคลาสสิกประดับย
อดโดมสีเขียวได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปซึ่งก็คือ จัตุรัสรัฐสภาซึ่งลานจัตุรัสตรงกลาง
เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย
ให้เวลาท่านอีกเล็กน้อยเดินเล่นบริเวณตลาด ริมท่าเรือ Market Square ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้
และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิต ของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย
ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ และ สินค้าที่ระลึกอีกมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ VIKING LINE ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี,
ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa เป็นต้น
นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนเรือ

ที่พัก

บนเรือสำราญ VIKING LINE (HEL-STO) Overnight Cruise ห้องพักคู่แบบ Inside

วันที่ 3
เช้า

VIKING LINE - สต๊อกโฮล์ม - โอเรโบร (สวีเดน)
รับประทานอาหารเช้าแบบุฟเฟต์บนเรือ
เรือสำราญนำท่านเดินทางถึง ท่าเรือกรุงสต๊อกโฮล์ม Stockholm ประเทศสวีเดน
ให้ท่านผ่านขั้นตอนการเช็คเอ๊าท์และขั้นตอนการรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านที่ท่าเรือ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง กรุงสต็อคโฮล์ม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน
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ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครอันงามสง่า ริมคลองมากมายจนได้รับฉายา
“ราชินีแห่งทะเลบอลติค”
นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923
และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง
และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีขึ้นในออสโล)
ตัวตึกที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า
19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner
Ostberg และศิลปินชั้นนำในเวลานั้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400
ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่2รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20
นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมาขึ้นมา
เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น
เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น
โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์
ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
จากนั้นนำท่านเดินเล่นใน จัตุรัสใจกลางกรุงสต็อกโฮล์ม Sorgel Square ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคารทันสมัยต่างๆ
สถานีรถไฟใต้ดิน ศูนย์การค้า ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์นิทรรศกาล ศูนย์งานแสดงสินค้า
ให้เวลาท่านถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร Orebro เมืองเอกของมณฑลโอเรโบร
อยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศสวีเดน
เป็นเมืองที่มีการจัดงานประชุมหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติในปี ค.ศ.1810
ซึ่งเป็นการรับเลือกมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

โอเรโบร (สวีเดน) - ออสโล (นอร์เวย์)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอรเวย์
นครหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย
สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ผ่านเมือง คาร์ลสตัด เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน
ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้
สร้างเมืองโดยกษัติรย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karlstad
ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน
ซึ่งเมืองนี้มีความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี

กลางวัน

www.doubleenjoy.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สกีจั๊มพ์ หรือ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวที่ปกติจะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม และใช้เป็นที่ชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทั่วโลก
สามารถจุคนได้ร่วมหนึ่งแสนคน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือในเขตเมืองออสโล Fjord Boat ผ่านชมเกาะต่างๆ
ที่มีความงดงามแบบฟยอร์ดหรือชายฝั่งแบบเว้าแหว่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
โดยเกิดจากการกัดเซาะของเปลือกโลกเป็นเวลานานและทำให้พื้นที่ของน้ำเข้ามาแทนที่พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้
เกิดเป็นชายฝั่งที่มีความงดงาม
ผ่านชมสถานที่ต่างๆ อาทิ ประภาคารโฮฟโดยาและประภาคารไดน่า เวิ้งอ่าวตามเกาะแก่งต่างๆ, โรงละครโอเปร่า,
โรงละครโอเปร่าและบัลเลต์แห่งชาตินอร์เวย์, แหลมบิกดอยที่มีทัศนียภาพงดงาม, อุทยานฮุก, พิพิธภัณฑ์ทางทะเล
Maritime Museum, พิพิธภัณฑ์แห่งขั้วโลก Fram Polar Ship Museum เป็นต้น (ไม่รวมการบริการเครื่องดื่มบนเรือ)
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นและ ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ลโจฮันส์เกท ย่านถนนคนเดินที่มีสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
อาทิ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง
เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
**เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก

โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5

ออสโล (นอร์เวย์)-DFDS

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นำผลงานของ กุสตาฟ
วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร์
ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร
ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ
จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับ ทําเนียบรัฐบาล Parliament House,พระบรมมหาราชวัง Royal Palace
ที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว๋า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา
และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณะของเมือง ย่านเอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall
แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันป็น The
Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ
โรงโอเปร่าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือสำราญ DFDS (DFDS Seaway) เพื่อนำท่านล่องจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
สู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก DFDS เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่
ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์
เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเมื่อเรือถอนสมอ และรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ในเรือ
พร้อมพักค้างคืนบนเรือสำราญนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ
หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

ค่ำ
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รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กับเมนูอาหารหลากหลายมากมายและเครื่องดื่ม Soft
Drink
ที่พัก

วันที่ 6

บนเรือสำราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพักคู่แบบ 2 Berth (Bunkbed) Inside Cabin
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
DFDS - โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์บนเรือ
นำท่านเช็คเอ๊าท์ที่พักบนเรือ จากนั้นผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือ
นำท่านเดินทางเข้าสูใจกลางเมือง โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศ นำท่านชมเมืองโคเปนเฮเก้น
เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย
โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์
และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ
นำท่านถ่ายรูปกับภายนอกของ ปราสาทโรเซนบอร์ก เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์
หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายในปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร
มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
ท่านจะได้เห็นห้องเก็บสมบัติอันล้ำค่าของราชวงศ์เดนมาร์ค ซึ่งภายในปราสาทได้จัดแสดงไว้เป็นจำนวนมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกอร์ Helsingor (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน
นำท่านเข้าชม ปราสาทโครนบอร์ก ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต
วรรณกรรมชิ้นเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์
ปราสาทโครนบอร์กเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของปราสาทแบบสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ในทางตอนเหนือของยุโรป
ซึ่งทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000 ตรงจุดนี้อ่าวมีความกว้างเพียง 4 กิโลเมตร
ซึ่งทำให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการรักษาป้อมในตำแหน่งที่สามารถควบคุมการเดินเรือในบริเวณทะเลบอลติก
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองโคเปนเฮเก้นอีกครั้ง และนำท่านสู่ ถนนสตรอยก์ Stroget หรือย่านวอล์คกิ้งสตรีท
ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายโดยเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่
Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส พอร์ซเลน
เป็นต้น

ค่ำ

**เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก

โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
เช้า

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน (เดนมาร์ก)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก จากนั้นนำท่านชมเมือง ผ่าน จัตุรัสอมาเลียนบอร์กพาเลสและซิตี้ฮอลล์
ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชาย
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ตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
บริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่
ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ น้ำพุเกฟิออน
เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น
13.20 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY-954

15.50 น.

เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

17.30 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY-141

วันที่ 8

สนามบินสุวรรณภูมิ

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

18 - 25 พฤษภาคม 2562
08 - 15 มิถุนายน 2562

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
59,900
59,900
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พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
11,900
12,300

อัตรานี้รวมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฟินน์แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ // โคเปนเฮเก้น-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000
บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 7 ก.พ.2562
หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่านต่อชิ้น / ท่านละ 1 ชิ้นเท่านั้น)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น และค่าบริการแปลเอกสารรวมถึงการนัดหมาย ท่านละ 3,300 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดินทาง)
• ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท
(ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดินทาง)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
• ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน
หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
การชำระเงิน
• ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ
(เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
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• หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
• หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด
รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่
และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
• กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ
มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ
ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier
ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
• อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่านและจะต้องชำระมัดจำ หลังจากได้รับการยืนยันการจองทัวร์ทันที
ท่านละ 20,000 บาท
• ***ราคาทัวร์ไม่มีราคาเด็ก***
• อัตราค่าเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
Refund หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
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• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
• เนื่องจากราคานี้เป็นราคาพิเศษ แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น
• ตั๋วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้ กรณีที่บางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชั้นธุรกิจ ต้องทำเป็นตั๋วเดี่ยวเท่านั้น
(การยื่นวีซ่าคำนึงถึงการพักอาศัยในประเทศนั้นๆ มากที่สุด)
• การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ว
มือ
เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสวีเดน)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ
ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทำนัดหมายไว้ก่อน
(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทำการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน
แล้วนำเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัดหมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่มเติมใดๆ
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง
• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
-หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
-หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่
กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
-ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

• รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
-ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)
-รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ **
• สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี
-ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
• หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
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• สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
• สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
• สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว
• หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
-กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน,
ตำแหน่งงาน เป็นต้น
-กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,
วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ
โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร
ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน
โดยมิได้จดทะเบียน
-กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง
พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น
ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)
-กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
• หลักฐานการเงิน
-ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ
-ถ่ายสำเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่ต่ำกว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า
พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
-หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด
ไม่ต่ำกว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน
ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
-หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
-กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
-กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1
ฉบับและต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามีภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ
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และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***
ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
-จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา
โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
-หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไป
ด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
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