Multiplus Travel Co.,Ltd.

TAT License 11/06305

2/72 Autumn Residence Phetkasem 114, Phetkasem Rd., Nong Kang Plu,
Nongkhaem, Bangkok 10160 Tel : 02-810-7103-5, 02-420-9487, Fax : 02-420-9488
E-mail: booking@multiplustravel.com // www.multiplustravel.com

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน
พักบนเรือสาราญ DFDS
Buffet SEAWAYS + Scandinavian

วันแรก
กรุงเทพฯ-ดูไบ
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK
01.05 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.10 น. เดินทางสู ่ สต็อคโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
12.45 น. ถึงสนามบินอาร์ลนั ด้า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
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คา่
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่สี่
เช้า

จากนั้นเที่ยวชมเมื องหลวงของประเทศสวีเดน ที่มคี วามสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า
“ความงามบนผิ ว น้ า ” (Beauty on Water) หรื อ ราชิ นี แ ห่ ง ทะเลบอลติ ค กรุ ง สต็ อ กโฮล์ม เมื อ งแห่ ง
ประวัติศาสตร์มาตัง้ แต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้าน
ช่อง รวมทัง้ ปราสาทราชวัง ตัง้ อยู ร่ ิ มน้าและตามเนิ นสู งต่ า ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลก นา
ท่านชมเมืองที่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งที่ ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ท่ สี ุ ด
ในยุโรปเหนื อหรื อย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรื อ
ระดับเดียวกัน
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิต้ ีฮอลล์-แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านสู ่ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตัง้ โชว์เรื อรบโบราณที่กูข้ ้ ึนมาได้
จากที่จมอยูใ่ ต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรื อวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็ นเรื อรบ
ที่ใ หญ่ท่ สี ุ ด บรรทุ ก ปื น ใหญ่ถึ ง 64 กระบอก วันแรกที่อ อกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จ มลงใต้ท ะเลลึ ก 35 เมตร
เป็ นเวลานาน 333 ปี จากนั้นแวะถ่ายรู ป ซิ ต้ ี ฮอลล์ หรื อ ศาลาว่าการเมือง ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิ กชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุ งหลังคาด้วยหิ นโมเสค
ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธมี อบรางวัลโนเบล ณ ที่แห่งนี้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านสู ่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ท่ สี ุ ด ปั จจุ บนั ยังทิ้งร่องรอยแห่ง
ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตงั้ ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ น้ ตลอดจนกลุม่ อาคาร
พิพิธภัณฑ์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ท่ ตี งั้ อยู ร่ ิ มทะเลสาบแวนเนิ ร์น ชมความเป็ นชนบท
ดัง้ เดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Scandic Winn Hotel หรื อระดับเดียวกัน

คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็ น
เมืองที่มคี า่ ครองชีพสู งที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้ อยูข่ อบด้านเหนื อของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้
พบกับสภาพของธรรมชาติท่ แี ปลกใหม่ ซึ่ งเป็ นธรรมชาติท่ อี ุ ดมสมบู รณ์ เต็มไปด้วยทุ ง่ หญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ
ฤดูรอ้ นของสแกนดิเนเวีย
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บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ป The
Oslo Opera House หนึ่ งในโครงการปรับปรุ งบริ เวณชายฝั่ง
ของออสโลให้เกิดเป็ นพื้นที่ท่ มี ปี ระโยชน์ ด้วยเงินทุ นมหาศาล
และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล นา
ท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เรื อไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับ
เรื อไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จาก
รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยงั จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมือ
ในชีวิต ประจาวันที่มอี ายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของ
ชาวไวกิ้ง เรื อถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุ ด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรื อทัง้ ในเรื่ องของการรบ ทาการค้า และ ออกสารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่า ถ้าไม่มเี รื อไวกิ้งก็จะไม่มยี ุคที่รุ่งเรื องที่สุดของชาวไวกิ้ง
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Scandic Asker Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้
อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มปี ระติมากรรมแสดงถึงความ
เป็นอยูส่ ภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู ข้ องมนุ ษย์ชาติ ซึ่งเป็ นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ นาท่านชม
บริ เ วณด้า นนอก ปราสาท Akershus งานสถาปั ต ยกรรมอัน เก่า แก่ใ นยุ ค เรอเนสซองค์ น าท่า นเที่ย วชม
กรุ งออสโล นครเก่าแก่อายุ กว่า 1,000 ปี เป็ นเมืองหลวงมาตัง้ แต่สมัยไวกิ้งเรื องอานาจ ผ่านชมทาเนี ยบรัฐบาล
พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งนอร์เวย์
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาคณะถ่ายรู ป ศาลาว่าการเมื อง
ออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู ่
ตัง้ อยู บ่ ริ เ วณริ ม แม่น้ า ซึ่ งรายล้อ มด้ว ยอาคารที่ส วยงาม ริ มออสโลฟยอร์ ด
จากนั้น นาคณะเที่ยวชมเมื องอิส ระให้ทา่ นได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท
ถนนช้อปปิ้ งที่มีช่ ือเสียงของออสโล ได้เวลานาท่านสู ่ทา่ เรื อเพื่อลงเรื อสาราญ
DFDS (Scandinevian Seaway)
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่ อความสะดวก
ในการเดินทางของท่าน
16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรื อสาราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พัก
ค้างคืนบนเรือสาราญ ภายในเรื อสาราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ทา่ นจะได้พบกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะได้ทาให้ทา่ นได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบ่ นเรื อสาราญลานี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค สาหรับผู ท้ ่ มี ใี จรัก
การเต้นราและแสงสี บาร์ สาหรับผู ท้ ่ มี ใี จรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซ่ ึงท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุ
ใจโดยไม่ตอ้ งเร่งรี บใด ซึ่งสิ นค้าที่ทา่ นจะได้พบเป็ น สิ นค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้าหอมยี่หอ้ ดัง Chanel,
Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีรา้ นขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่มชี ่ ือเสียง
ให้ทา่ นได้เลือกซื้ออย่างจุใจ สาหรับน้องๆ หนู ๆ พลาดไม่ได้สาหรับช็อคโกแลตที่มใี ห้เลือกมากมายหลายชนิ ด
คา่
บริ การอาหารค่ าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์” ณ ภัตตาคารในเรื อสาราญพักค้างคืนบนเรื อสาราญ 
กลางวัน
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วันที่หก
เช้า

โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี -ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์
บริ การอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรื อ
สาราญ
09.45 น. เรื อ เทีย บท่า ณ ชายฝั่ง กรุ งโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ ก
จากนั้ น นาท่า นถ่า ยรู ปบริ เวณด้า นหน้า พระราชวังอมาเลี ยน
บอร์ก (Amalienborg Palace) เป็ น ที่ป ระทับ ของราชวงค์
เดนมาร์กนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรง
กลางมีพระรู ปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริ กที่ 4 ปีกด้านหนึ่ งของ
พระราชวัง เป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ห อ้ งหับ ต่า งๆ ที่เ คยเป็ น พ านั ก ของ
ราชวงศ์ในช่วงปี ค.ศ. 1863-1947
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ่ สวนสนุ กทิโวลี ซึ่งเป็ นสวนสนุ กที่เก่าแก่ท่ สี ุ ดในโลกแห่งหนึ่ ง
สร้างมาแต่ตน้ ศตวรรษที่ 19 สวนสนุ กแห่งนี้นับเป็ นจุ ดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชู ตาที่สุดแห่งหนึ่ งของเดนมาร์ก การเดิน
เล่นในส่วนสนุ กทิโวลี ในช่วงฤดู รอ้ นถือได้วา่ เป็ นวัฒนธรรมประเพณีท่ คี นเดนมาร์กทุ กคนถือเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทาเป็ น
ประจ าทุ ก ปี [ไม่ร วมค่า บัต รเครื่ องเล่น ในสวนสนุ ก **ฤดู ห นาวอาจมีช ว่ งวันที่ส วนสนุ กปิ ด จะเปลี่ย นเป็ น เข้า
พิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มุมด้านเหนื อของสวนสนุ กแห่งนี้เป็นที่ตงั้ ของ จัตุรสั กลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่า
รอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตงั้ ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็ นศู นย์กลางของเส้นทางเดินรถทัว่
โคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รู ปปั้ นฮันส์คริ สเตียน แอนเดอร์สนั กวีเอกของเดนมาร์กก็ตงั้ อยูบ่ นจตุ รัสแห่ งนี้ ทางด้านซ้าย
ของศาลาว่าการเมือง นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดในโลก
เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุ ดที่ Kongens Nytorv ที่มสี ินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิส
,พอร์ซเลน เป็นต้น
คา่
บริ การอาหารค่ า นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ First Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด ลิตเติ้นเมอร์เมด-น้าพุเกฟิ ออน-ดุไบ
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านถ่ายรู ป
คู ก่ บั ลิ ตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคง
นั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้ อเรื่ องในเทพนิ ยายอันลือลัน่ ของนักเล่า
นิ ทานระดับโลก ฮัน ส์ คริ ส เตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับ การ
สนับสนุ นจาก บริ เวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมู ลนิ ธิคาร์ลสเบิร์ก
นาท่านถ่ายรู ป น้ าพุเกฟิ ออน เทพธิ ดาผู เ้ สียสละกับบุ ตรชายที่
ร่ ว มสร้า งเกาะซี แ ลนด์ข้ ึ นมา ได้เ วลาอัน สมควรน าท่า นสู ่
สนามบิน
14.20 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไ บ ประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK 152
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
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03.30 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู ่ ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น เ อ มิ เ ร ต ส์ เ ที่ ย ว บิ น ที่ EK 376
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************
ราคา

กาหนดการเดินทาง
มีนาคม 2561

13 – 20 มี.ค. 61 / 26 มี.ค. – 2 เม.ย. 61
11 – 18 เม.ย. 61

เมษายน 2561

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 61

59,900
69,900
62,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
ท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ กลุม่ เชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั 3-4 ดาว ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเรื อสาราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
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 ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ มี ผี ู เ้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณีท่ เี กิด เหตุ จาเป็ นสุ ดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุ ดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ , การจราจรติดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึ งถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ ที า่ นปฏิเสธ หรื อสละสิทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ที า่ นชาระมาแล้ว หากท่านถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
(ถ้ามี)
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4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ่ ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น โดยระบุ ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั ,วันเดือนปีท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดื อน พร้อมวัตถุ ประสงค์หรื อใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุ บนั ) ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า
6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณีท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผู ร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผู เ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณีท่ เี ป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณีท่ เี ด็ กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยิ นยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู อ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม นัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
12. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่นวีซา่ ได้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

