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วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น.

พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตู ห มายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่ อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่ านขั้น ตอนการเช็ คอิน โดยมี เจ้าหน้าที่
บริษั ท ฯ คอยต้อ นรับ และอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋ าสัม ภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

21.15 น.
23.40 น.
วันที่สอง
01.00 น.
06.10 น.

โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งสต๊ อ คโฮล์ม ประเทศสวี เดน ด้ว ยเที่ ย วบิ น ที่ QR169 (มี อ าหารและ
เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ก รุ ง สต๊อ คโฮล์ม (Stockholm) นครหลวงของประเทศสวี เดนที่ มี ความ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกจนได้รบั การขนานนามว่าความงามบนผิ วน้ า Beauty On Water
หรือราชินีแห่งทะเลบอลติคกรุงสต็อกโฮล์มเป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่
13 ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและทันสมัยของบ้านเมืองตึก
รามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยูร่ ิมน้ าและตามเนิ นสูงตา่ ทาให้สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่ งในโลกนาท่านขึ้ นจุดชมวิวบนเนิ นเขาถนนFJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของ
กรุ งสต็อคโฮล์มจากมุ มที่ สวยที่ สุดชมเมืองที่ ได้รบั สมญานามว่าเวนิ สแห่งยุโรปเหนื อและยัง
ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุ โรปเช่นเดี ยวกับเอเธนส์ปารีสและ
อัมสเตอร์ดัมชมวิวสวยของตัวเมื องที่ ต้งั อยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ หอ้ มล้อมด้วยทะเลสาบ
มาลาร์แ ละทะเลบอลติ ค ผ่ า นชมสถานที่ ส าคัญ อาทิ โ อเปร่ า เฮ้า ส์ , ที่ ท าการรัฐ บาลแห่ ง
พระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตันซึ่งปั จจุบนั ใช้เป็ นสถานที่รบั รองแขกบ้านแขกเมือง
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซึ่งสร้างขึ้ นในสมัยกษัตริยก์ ุสสตาฟอดอลฟที่ 2
ในช่ว งปี 1626 และถื อ ว่า เป็ นเรื อ รบที่ มี อ านุ ภ าพร้า ยแรงที่ สุ ด ในยุ ค นั้ น กับ ระวางขับ น้ า
1,300 ตันปื นใหญ่ 64 กระบอกเพื่อแย่งชิงความเป็ นเจ้าแห่งทะเลบอลติก ซึ่ งก็ตอ้ งผิ ดหวัง
อย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ าทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รบั การกูข้ ึ้ นมา
หลังจากจมอยู่ใต้น้ า ถึ ง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ ในอดี ต ที่ ได้รับ การซ่ อ มแซมปะติ ด ปะต่ อ
ชิ้ นส่วนจากเศษผุพงั นับแสนชิ้ นที่จมและกระจายไปทัว่ ท้องน้ า
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็ นสถานที่จดั งานเลี้ ยงฉลองสาหรับผูท้ ี่ได้รบั
รางวัลโนเบลในทุกๆสาขาภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคากว่า
18 ล้านชิ้ นจากนั้ นอิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้ อสินค้า
บนถนนช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL STOCKHOLM หรือเทียบเท่า
สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม กรุ ง สต๊ อ คโฮล์ม (Stockholm) ซึ่ ง อยู่ บ นหมู่ เกาะใหญ่ น้ อ ยที่ โ อบล้อ มด้ว ย
ทะเลสาบมาลาร์ผ่านชมโรงละคร ทาเนี ยบรัฐบาลนาท่านขึ้ นชมวิวบนเนิ นสูงริมทะเลสาบ
ท่านจะ เห็นทัศนี ยภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์มเกาะเมืองโบราณสแกนเช็นและ เมื อ ง
เก่ า โอลด์ ซิ ตี้ Old Town น าท่ า นชมเมื อ งที่ จุ ด ชมวิ ว แล้ว ผ่ า นไปชม แกมล่ า สแตน เมื อ ง
เก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดปั จจุบนั ยังทิ้ งร่องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง
และยังเป็ นที่ ต้งั ของพระราชวังหลวง Royal Palace เป็ นที่ ประทับอย่างเป็ นทางการของพระ
ราชวงศ์สวีเดนและเป็ นหนึ่ งในพระราชวังที่งดงาม มากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของ
ยุโรปลักษณะเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมบาโรคสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1754 ภายใน มี ห ้อ งต่ า งๆ
รวมกัน608 ห้องซึ่งเปิ ดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้ งปี ในบรรดาห้องต่างๆส่วนที่เป็ น
จุดเด่นได้แก่ ห้องพระคลังวิหารหลวงห้องโถงว่าการของรัฐ Hall of State ห้องพักของขุนนาง
ลาดับ ต่างๆและพิ พิธภัณ ฑ์โบราณสถานกุ สตาฟที่ 3 นอกจากนี้ ความน่ าสนใจอี ก อย่างของ
การเที่ยวชมพระราชวังหลวงคือการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจาวันของ ก อ งท ห า ร รั ก ษ า
พระองค์ซึ่งจะเกิดขึ้ นในเวลาก่อนเที่ ยงของทุ กวันสาหรับย่านเมื องเก่า Gamla Stan ซึ่ งเป็ น
สถานที่ต้งั ของ พระราชวังหลวงมี ก ลิ่ น อายของศตวรรษที่ 17 ทั้งบ้านเรื อ นสิ่ งปลูก สร้างที่ มี
ความสวยงามในรูปแบบงานสถาปั ตยกรรม แบบสวีเดนเช่นเดียวกับเสน่ หข์ องตรอกซอกซอย
ต่างๆที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและร้านหนังสือต่างๆที่คุณจะใน การเที่ยวชม
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองใหญ่ที่ต้งั อยูร่ ิมทะเลสาบแวน เนิ ร์น 227 ก.มชมความ
เป็ นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมืองนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี ผ่ านเมื อ งOrebro
เมื องใหญ่ ในเขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหว่างทางร่มรื่ น ไปด้วยภู เขาและ ทะเลสาบอี ก ทั้ง
ยัง เป็ นแหล่ ง ตากอากาศพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจหรื อ เล่ น กี ฬ าทางน้ าตกปลาแต่ ถ ้า เป็ นฤดู
หนาวทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็ นน้ าแข็ง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั SCANDIC WINN KARLSTAD HOTEL หรือเทียบเท่า
คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าทางออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งออสโล ประเทศนอเวย์ เมื อ งหลวงของประเทศนอร์เวย์
(ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)ได้ถูกสถาปนาเมื่อประมาณ 60
ปี มานี้ เองครั้งสมัยที่ ประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของเดนมาร์ค นั้ น นอร์เวย์เคยย้ายเมื อง
หลวงถึง2 ครั้งจากกรุงทรอนไฮม์เป็ นกรุงเบอร์เก้นจนกระทัง่ ย้ายมาเป็ นกรุงออสโลในปั จจุบนั
เมื่อประมาณ900 กว่าปี ก่อนออสโลเป็ นเมืองอาณานิ คมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้ งโบราณซึ่งอยู่
ใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แแฮร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ใจกลางเมืองชมกรุงออสโล (OSLO) ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา
อุทยานแห่งชาติแล้วนาท่านชมภายในอุทยานฟรอกเนอร์ Vigeland Sculpture Park ท่านจะ
ทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาฟวิกเกแลนด์ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี ในการ
แกะสลักหินแกรนิ ตและทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่ งชัว่ ชีวิตของมนุ ษย์ตรงใจกลาง
ของอุทยานเป็ นที่ต้งั ของรูปแกะสลักชื่อโมโนลิทสูง 17 เมตรแกะสลักจากหินแกรนิ ตชนิ ดแข็ง
จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับลานกระโดดสกี Holmenkollen สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดู
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สามารถจุคนได้เกือบหนึ่ งแสนคนอีกทั้งพาท่านผ่านชมโรงแรมที่รชั กาลที่ 5 เคยเสด็จมา
ประทับในสมัยที่เสด็จประพาสยุโรป
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16.30น.

คา่

นาท่านช้อปปิ้ งบริเวณย่านถนน คาร์ลโยฮันน์ ที่มากไปด้วยร้านค้าชั้นนาและใกล้ๆกันเป็ น
ที่ต้งั ของสถานที่สาคัญไม่วา่ จะเป็ นพระราชวังหลวงซึ่งเป็ นที่ประทับของกษัตริยอ์ งค์ปัจจุบนั และ
อาคารรัฐสภาเป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง – ล่องเรือสาราญ DFDS
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสาคัญของเหล่า
นักรบ ไวกิ้ งเมื่อครั้งที่เคยรุ่งเรืองในอดีตจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ งที่สร้างจากไม้ ในยุค
คริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ
เครื่องมือในชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของชาวไวกิ้ งเรือถือเป็ น
สิ่งที่สาคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้ งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทาการค้าและออกสารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้ งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาราญDFDS Scandinavian Seaway ที่ พรัง่ พร้อมไป
ด้วยร้านขายของร้านค้าปลอด ภาษี , ร้านอาหาร, ห้องSauna, Spa ฯลฯกรุณาเตรียมกระเป๋า
สาหรับค้างคืนบนเรือ1คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน
เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล นอร์เวย์ ผ่ านน่ านน้ าของเดนมาร์กและสวีเดนเพลิ ดเพลินกับ
กิ จกรรมต่ างๆในเรื ออาทิ ห อ้ งอบซาวน่ าโรงภาพยนตร์รา้ นจาหน่ ายสิ น ค้าปลอดภาษี ฯลฯ
(กรุณาเตรียมกระเป๋าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)
รับประทานอาหารคา่ ณ เรือDFDS อาหารเป็ นแบบบุฟเฟ่ ต์ SCANDINEVIAN
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เข้าสู่ที่พกั เรือ DFDS หรือเทียบเท่า ห้องพักแบบ INSIDE CABIN
(ต้องการห้อง SEA VIEW CABIN เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน)

วันที่หก
เช้า

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน – เงือกน้อย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ DFDS
นาท่านเดินทางชมเมืองโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) มหานครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก
เป็ นเมื องเก่าแก่เมืองหนึ่ งของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษที่ 10 และเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ในแถบสแกนดิเนเวียได้รบั ฉายาว่าเป็ นสวรรค์แห่งเมืองท่าแลดินแดนแห่งเทพนิ ยาย
รักอมตะ เมืองนี้ เป็ นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สนั ผู ้
สร้างสรรค์นิยายอันลือชื่ออย่างเจ้าหญิงเงือกน้อยหนู น้อยผูข้ ายไม้ขีดไฟลูกเป็ ดขี้ เหร่ที่ผูค้ นทัว่
โลกต่างรูจ้ กั เชิ ญ เที่ ย วชมเมื อ งสวยงามเต็ ม ไปด้ว ยธรรมชาติ ซึ่ ง สร้า งความตื่ น ตาตื่ น ใจ
จากนั้ นนาท่ านชมพระราชวังฤดูหนาว Amalienborg Palace ของราชวงศ์เดนมาร์กปั จจุบัน
พระราชวังแห่งนี้ ยัง เป็ นสถานที่ ป ระทั บ ของบรรดาเหล่ า พระราชวงศ์ แ ห่ ง เดนมาร์ ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก มี สถาปั ตยกรรมแบบร็อคโคโคนอกจากจะได้ชมสถาปั ตยกรรมอัน
งดงามแล้วด้านหน้าของ พระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน
จากนั้นนาท่านชมน้ าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน Geifion Fountain อ นุ ส าว รี ย์ ที่ เป็ น ที่ ม าแ ห่ ง
ตานานในการสร้างประเทศโดยมีตานานเล่าขาน ว่า เทพเจ้า ผู ้ท รงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ด ลบั น ดาลให้
พระนางกอบกู ้ช าติ โ ดยพระราชิ นี เกฟิ ออนได้แ ปลงร่ า งลู ก ชาย 4 คนให้เ ป็ นโคเพื่ อ ไถ
พื้ นดินขึ้ นมาจากใต้น้ าให้เกิดเป็ นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ รูปปั้ นหญิงคนหนึ่ งซึ่งกาลัง
ถือแส้ไล่ววั ทั้ง 4 ตัวตัวอยูค่ ือพระราชินีนัน่ เอง
ถ่ายรูปกับเงือกน้อย Little Mermaidตัวเอกจากเนื้ อเรื่องในเทพนิ ยายอันแสนเศร้าของฮันส์
คริสเตียนแอนเดอร์เซน นักเขียนชาวเดนมาร์กผูโ้ ด่งดังรูปปั้ นลิตเติลเมอร์เมดโดยประติมากร
ชาวเดนมาร์กเอ็ดวาร์ด อีริคเซนถูกนามาตั้งไว้ที่อ่าวโคเปนเฮเก้น เมื่อ 97 ปี มาแล้ว
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า
เที่ยง
บ่าย

19.00 น.
21.55 น.

วันที่แปด
06.50 น.
08.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าย่านวอล์คกิ้ งสตรีทหรือถนนสตรอยก์Stroget ถนนช้อปปิ้ งที่ยาว
ที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้ นสุดที่KongensNytorvที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิ
หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงั จากสวิส, พอร์ซเลน เป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั FIRST HOTEL COPENHAGEN หรือเทียบเท่า
อิสระช๊อปปิ้ งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มอิ่มกับเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของเดนมาร์ก
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่านเข้าชมสวนสนุ กเก่าแก่ติดอันดับโลก ที่ยงั คงความน่ ารักดัง่ หลุดเข้าสู่โลกแห่ง
จินตนาการ สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) สวนสนุ กแห่งนี้ มีมาคู่มหานครแห่งนักประพันธ์นิทาน
ยอดนิ ยมแห่งโลกมาตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 19 ที่คนเดนมาร์กถือว่าไม่ควรพลาดเข้าชมในการมา
เยือนโคเปนเฮเกน (ไม่รวมค่าเล่นเครื่องเล่น)
นาคณะเดินทางสู่สนามบินเดนมาร์ก เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR164
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์
เที่ยวบินที่ QR 832 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.15 ชัว่ โมง)
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19.05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

26กันยา–3 ตุลาคม59

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
เพิ่ม

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

59,900

59,900

58,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

10,000 41,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง
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แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริ ษั ท ดังนี้ วัน จันทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
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2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
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สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเดนมาร์ก
**ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
สถานฑูตไม่อนุ ญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรูว้ ่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัท
ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และให้แนบตัว๋ เครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
การเตรียมเอกสาร
**กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน**
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้ นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้ นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะ
พื้ นเป็ นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ ายต้องถ่ ายไว้ไม่เกิ น 6 เดือน...สถานฑูตมี การ
เทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผูห้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าหากมีการเปลี่ยน)
9. สูติบตั ร(กรณีเด็กตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
10.
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรื อ อ าเภอเท่ า นั้ น และให้ร ะบุ ว่ า ยิ น ยอมให้เด็ ก เดิ น ทางกับ ใคร (ระบุ ชื่ อ ) มี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
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 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
11.
หลักฐานการทางาน**(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน) ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันยืน่
ทาเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น สะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต**
จดหมายรั บ รองการท างานให้ร ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ ต ้อ งระบุ ส ถานฑู ต และ
ประเทศ)จดหมายรับรองการทางานให้ระบุวนั ออกจดหมาย, วันเข้าทางาน, และเงินเดือน
 กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
 กรณี พนักงานบริษัท: ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง / เงินเดือน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุ
ชั้นปี ที่ศึกษา
12.
หลั ก ฐานการเงิ น (กรุ ณ าเตรี ย มให้ถู ก ต้อ ง ใช้ท้ั ง Bank guarantee และ STATMENT เล่ ม
เดียวกัน)
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account)
ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของบัญ ชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุล
ให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบนั และนาสมุดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
** ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **
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หมายเหตุหากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไป
เป็ นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนา
สมุดบัญชี
 บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving)มาด้วย
หากต้องการใช้บญ
ั ชีฝากประจา ต้องเตรียมดังนี้
o หนั งสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบัญชีฝากประจา (Fixed account)
ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
o สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุหากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จา่ ยให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย) (สะกดชื่อ -นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)อายุไม่เกิน
20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
 กรุณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์
ว่าเป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จา่ ยให้ลกู จ้าง
 จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(กรุณาไม่ตอ้ งแนบเอกสารบัญชีกระแสรายวันเนื่ องจาก
สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
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