
 

  
 
 
       

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดไูบ     

22.00น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ-สต็อคโฮลม์-หา้งสรรพสินคา้ NK     

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางสู ่สต็อคโฮลม์ เท่ียวบินท่ี EK 157 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 

13.10 น. ถึงสนามบินอารล์นัดา้ ประเทศสวีเดน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  

จากนั้นเท่ียวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามวา่ 

“ความงามบนผิวน ้ า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค  กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่ง

ประวติัศาสตร์มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกราม

บา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงใน

โลก น าทา่นชมเมืองท่ี จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้ NK ซ่ึงเป็น

หา้งท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรปเหนือหรือยา่นวอลค์ก้ิงสตรีทอนัทนัสมยั  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือ ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา-ซิต้ีฮอลล-์แกมล่าสแตน-คารล์สตทั           

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นสู ่พิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงตัง้โชวเ์รือรบโบราณท่ีกูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีใตท้ะเล และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ ์เรือวา

ซานั้นสรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ.1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบท่ีใหญท่ี่สุด บรรทุกปืนใหญถึ่ง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออก

เดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงสู่ใตท้ะเลลึก 35 เมตร จากนั้นแวะถา่ยรูป ซิต้ีฮอลล ์หรือ ศาลาวา่การเมือง ใช ้

เวลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้น

กอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค ในวนัท่ี 10 ธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ท่ีแหง่น้ี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสู ่แกมล่าสแตน ยา่นเมืองเกา่แกท่ี่สุด ปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแหง่ความเป็นเมืองแหง่ยุคกลาง และยงัเป็น

ท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ ์จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ 

เมืองคารล์สตทั เมืองใหญท่ี่ตัง้อยูริ่มทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็นชนบทดัง้เดิมท่ีชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศยัมา

แตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Scandic Winn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีส่ี คารล์สตทั-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยเ์ป็นเมืองท่ีมีคา่ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 

ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาติท่ีแปลกใหม ่ซ่ึง

เป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์เต็มไปดว้ยทุง่หญา้เขียวขจีในบรรยากาศฤดูรอ้นของสแกนดิเนเวีย   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นถา่ยรูป The Oslo  Opera House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

ประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่ งดา้นตวัเมืองออสโล น าท่านเขา้ชม 

พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ   จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้าก

รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงั จดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปีเป็น

ต านานของชาวไวก้ิง เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเ้รือทัง้ในเร่ืองของการรบ ท าการคา้ และ  ออก

ส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ ถา้ไมมี่เรือไวก้ิงก็จะไมมี่ยุคที่ รุ่งเรืองท่ีสุดของชาวไวก้ิง  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Scandic Asker Hotel หรือระดบัเดียวกนั 



 

วนัท่ีหา้ อุทยานฟร็อกเนอร-์ถนนคารล์โจฮนัเกท-เรือส าราญ DFDS SEAWAYS      

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนตอ่สูข้อง

มนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงั กุสตาฟ-วิเกอแลนด ์น าทา่นเท่ียวชมกรุงออสโล นครเกา่แกอ่ายุกวา่ 

1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตัง้แตส่มยัไวก้ิงเรืองอ านาจ ผา่นชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวงัท่ีประทบัของ

พระมหากษัตริยแ์หง่นอร์เวย ์น าคณะถา่ยรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ย

ลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงาม  ริมออสโลฟยอร์ด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าคณะเท่ียวชมเมืองอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวยา่น คารล์โจฮนัเกท ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของออสโล 

ไดเ้วลาน าทา่นสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinevian Seaway)  

 กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเกน้ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือ

ส าราญทา่นจะไดพ้บกบับรรยากาศน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะไดท้  าใหท้า่นไดร้ับ

ความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่ อยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ 

ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไมต่อ้งเร่งรีบใด ซ่ึง

สินคา้ท่ีทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น ้าหอมย่ีหอ้ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, 

Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นขายเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ

อยา่งจุใจ ส าหรับนอ้งๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้ าหรับช็อคโกแลตท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค า่ บริการอาหารค า่แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญ 

 พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ  

วนัท่ีหก โคเปนเฮเกน้-พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เรือเทียบทา่ ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้พระราชวงัอ

มาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็นท่ีประทบัของราชวงคเ์ดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบ

สไตลร็์อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑ์

หอ้งหบัตา่งๆ ท่ีเคยเป็นพ านักของราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู ่สวนสนุกทิโวลี ซ่ึงเป็นสวนสนุกที่ เกา่แกท่ี่สุดในโลกแหง่หน่ึงสรา้งมาแตต่น้ศตวรรษท่ี 19 สวนสนุก

แหง่น้ีนับเป็นจุดทอ่งเท่ียวท่ีเชิดหนา้ชูตาท่ีสุดแหง่หน่ึงของเดนมาร์ก การเดินเลน่ในสว่นสนุกทิโวลี ในชว่งฤดูรอ้น

ถือไดว้า่เป็นวฒันธรรมประเพณีท่ีคนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าเป็นประจ าทุกปี [ไมร่วมคา่บตัรเคร่ืองเลน่

ในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีชว่งวนัท่ีสวนสนุกปิด จะเปล่ียนเป็นเขา้พิพิธภณัฑอ์มาเลียนบอกซ์] ท่ีมุมดา้นเหนือ

ของสวนสนุกแหง่น้ีเป็นท่ีตัง้ของ จตัุรสักลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกวา่รอฮุดซแ์พลดเซน่ ท่ีจุดน้ีนอกจากเป็น

ท่ีตัง้ ศาลาวา่การเมืองโคเปนเฮเกน และยงัเป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเดินรถทัว่โคเปนเฮเกนอีกดว้ยมี รูปปั้นฮนัส์

คริสเตียน แอนเดอร์สนั กวีเอกของเดนมาร์กก็ตัง้อยูบ่นจตุรัสแหง่น้ี ทางดา้นซา้ยของศาลาวา่การเมือง น าทา่นช ้

อปป้ิงสินคา้ยา่น วอลค์ก้ิงสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไป

ส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัรา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นตน้  

ค า่  บริการอาหารค า่  

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ First Hotel หรือระดบัเดียวกนั  



 

วนัท่ีเจ็ด ลิตเต้ินเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-ดุไบ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั ลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสญัลกัษณข์องเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองใน

เทพนิยายอนัลือลัน่ของนักเลา่นิทานระดบัโลก ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์สนั โดยไดร้ับการสนับสนุนจาก บริเวอร์ 

จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าทา่นถา่ยรูป น ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสรา้ง

เกาะซีแลนดข้ึ์นมา ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบิน 

15.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 

152  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.55 น. เดินทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีแปด ดไูบ-กรุงเทพฯ          

03.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 376  (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 ***************************  

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 6 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ 

ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 
5-12 / 12-19 /  

26 มี.ค.-2 เม.ย. 2562 

59,900 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถ

เขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaways)  

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวัด) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ติดตอ่ เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก

 เก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่

 และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   



 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

 การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ

 ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิด

 เหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่ม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

 (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้ง

มาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละ

สถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือ

ความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 

รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือน

ในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไม่

ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช ้

จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนาสถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั  



 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 

แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของ

ทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก 

ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา

รับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิ ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเ ชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการ

ย่ืนวีซา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้....................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์..............  

 



 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 

  


