
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14133 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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สแกนดเินเวยี  9วนั6คนื  

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

พกับนเรอืส าราญ 2 คนื สวเีดน 2 คนื นอรเ์วยค์ ื1 น เดนมารก์ 1 คนื 

ฟินแลนด ์ ♥ เมอืงเฮลซงิก ิ (Helsinki) ราชาแหง่ทะเลบอลตคิ ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ และ วหิารอสุ

เพนสกี ้
 

     สวเีดน  ♥กรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) ชม จตัรุสักสุตาฟ อดอฟท ์และ ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ 

        เมอืงเออเรบล ู(Orebro)ชมปราสาทเออเรบล ู เมอืงคาลสตทั (Karlstad) 
 

   นอรเ์วย ์ ♥กรงุออสโล (Oslo) ชมอทุยานหนิฟรอกเนอร ์ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ 

        พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ ( Viking Museum ) 
 

   เดนมารก์  ♥ กรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ถา่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid)  

          ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน  พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ 



 

 

**ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และบรกิารแลว้** 
 

 FLIGHT  

DEPARTURE:   QR839  BKK-DOH 21.05-00.05+1  QR303  DOH-HEL  02.00 - 07.55 

RETURN:          QR164  CPH-DOH 22.35-05.50+1   QR832  DOH-BKK 08.00-19.00 

 
 

 

17.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา
ออก4 ประต ู8 เคานเตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่
บรษิทัคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ ัง่ 
โหลดสมัภาระ และออกเดนิทางสูส่นามบนิ ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 
ช ัว่โมง 39 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.05 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR839  

00.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2  ปี  

 
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

20- 28  กนัยายน 62 65,900 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 
50% ของราคาทวัร ์

12,500 25  

08-16 ตลุาคม 62 65,900 12,500 25  

08-16 พฤศจกิายน  62 65,900 12,500 25  

22- 30 พฤศจกิายน 62 65,900 12,500 25  

25 กมุภาพนัธ ์- 04 มนีาคม 63 65,900 12,500 25  

13 - 21 มนีาคม 63 65,900 12,500 25  

วนัทีห่นึง่     ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ – ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
02.00 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR303  
  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิกรุงเฮลซงิก ิ

ประเทศฟินแลนด(์เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

5ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง และพธิกีารทางศุลกากร จากนัน้ น าท่าน

ขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก ิ

(Helsinki)(ระยะทาง 20 ก.ม./ใชเ้วลา30นาที)  

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ฟินแลนด ์ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศ รมิชายฝ่ังอา่วฟินแลนด ์จากนัน้ น า

ท่านสู่ เซเนท สแควร ์(Senate Square)จตุรัสกลางเมืองที่ใชจั้ด

กิจกรรมใหญ่ ๆ กลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจา้อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 

(Alexander II Monument) ประดษิฐานอยู ่ถัดไปดา้นบนเป็น วหิารอุส

เพนสกี้ (Uspensy Cathedral)เด่นตระหง่านตามแบบฉบับ

สถาปัตยกรรมรัสเซยี เนื่องจากถูกปกครองดว้ยรัสเซยี (Russia)มานานถงึ 

100 ปี จากนัน้ น าท่านชม โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ (Temppeliaukio 

Church) หรอืเป็นทีรู่จ้ักกันในนาม โบสถห์นิ (Rock Church) แต่เดมิเป็น

ภูเขาหนิแกรนติใหญ่ทีต่ัง้เกะกะอยู่กลางเมอืง เกอืบจะถูกระเบดิทิง้อยู่รอมร่อ โชคดทีี่มกีารระดมความเห็นเสนอให ้

กอ่สรา้งเป็นโบสถ ์จนกลายเป็นสถานทีข่ ึน้ชือ่มาจนทกุวันนี ้โดยเฉพาะชาวญีปุ่่ นทีม่กัจะเดนิทางมาประกอบพธิสีมรสกนั

ทีน่ี่ อาจจะเป็นเพราะลักษณะโบสถแ์ห่งนี้เกไ๋กด๋ว้ยดไีซน์ ผนังเป็นหนิแกรนติ ดา้นบนระบายโปร่งใหแ้สงเขา้ หลังคา

ประดับดว้ยลวดทองแดงหนา 1 นิว้ น ามาขดเป็นวงกลมใหญ่ดูแปลกตา แต่ชวนใหห้วาดเสยีวไมไ่ดส้ าหรับพวกทีช่อบ

สาบานใหฟ้้าผา่ซึง่เป็นโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแปลกกวา่ทีอ่ ืน่โดยสรา้งเขา้ไปในภเูขาหนิแกรนติทัง้ลูกและมรีะบบเสยีง

ทีด่ทีีส่ดุหนุ่มสาวชาวเฮลซงิกนิยิมมาจัดงานแตง่งานกนัทีโ่บสถน์ี ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่)  
            หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าทา่นชม “ตลาดนัดรมิทะเล” Market Square ตลาดยา่นใจกลางเมอืงทีข่ายของที่

ระลกึแก่นักท่องเทีย่ว แหล่วงขายปลานานาชนดิ รวมไปถงึอาหารและผลไมอ้กีมากมาย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่

ท่าเรอืเพือ่เช็คอนิขึน้เรอื Silja จากเฮลซงิกไิปยังเมอืงสตอกโฮลม์ ชมววิทวิทัศน์ระหว่างทาง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ
ระหว่างสองเมอืงหลวงทรงเสน่หข์องสแกนดเินเวยี** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระ
ส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนืเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่นกระเป๋าใบใหญจ่ะถูกโหลดทีใ่ต้
ทอ้งเรอื **   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื (มือ้ที2่)  
(พเิศษ !! เมน ูบฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน)หลังรับประทานอาหาร อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิ

ไปกบักจิกรรมตา่งๆไมว่า่จะเป็นไนทค์ลับ ชอ้ปป้ิง รวมไปถงึโชวต์า่งๆบนเรอื (จะไมร่วมคา่เขา้ชมตา่งๆภายในเรอื ) 

       ทีพ่กั: บนเรอืส าราญ ซลิเลยี ไลน ์(Silja Line cruise )   

หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืเทยีบเทา่ 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบหอ้งวา่งและมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ เร ิม่ตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาทโดยช าระคา่บรกิารสว่นนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถกูยนืยนัจากตา่งประเทศ รวมไป
ถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็มไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐาน
ทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade)ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทางท ัง้นีท้าง
บรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

        

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์– เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด ์) –จตัรุสัเซเนท – โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ  

มหาวหิารอสุเพนสกี ้ออรธ์อดอกซ – มารเ์กตสแควร ์– เรอื Silja (พกับนเรอื)                            

                                                                                                         บรกิารอาหารเทีย่ง, เย็น(Buffet)                                        



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื(มือ้ที3่) 

    เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืกรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญแ่สนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง) เป็นนครหลวงอันงดงามทีสุ่ดในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามว่า 

ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา

เร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก กรงุสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น ้า มี

สถานที่ส าคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา,พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง,มหาวหิารแห่งเมอืง,

พระราชวังหลวงและพธิเีปลี่ยนการ์ดทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลา

สรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้ง

ดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 

1911 และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บ

รางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที4่)                     

บา่ย   น าทา่นเยีย่มชม Old Town ซึง่เป็นเขตเมอืงเกา่แหง่สต็อคโฮลม์ เต็มไปดว้ยทีอ่ยู่

อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที1่3 ทีย่ังคงรักษาสภาพอาคารบา้นเรือ่นไดอ้ยา่งด ี

ซึง่ถนนในเมอืงยังใชป้ดูว้ยกอ้นหนิสีเ่หลีย่มเล็ก ๆ อกีทัง้ตกึราม มทีัศนียภาพสวย

ทีสุ่ดของกรุงสตอกโฮลม์ เชญิเดนิเที่ยวชมบรเิวณเมอืงเก่าแก่ที่สวยงามราวกับ

ภาพวาด ยอ้นสูอ่ตดีอันรุ่งเรอืง ทีปั่จจุบันยังทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยุค

กลาง และยงัเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวหิาร ตลาดหุน้ ตลอดจน

กลุ่มอาคารพพิธิภัณฑ ์จากนัน้ น าท่านเยีย่มชม Kungliga Slottet ( Royal 

Palace ) และ จตัุรสักุสตาฟ อดอฟท  ์ที่มอีีกชือ่ที่รูจั้กกันเป็นอย่างดีว่า 

Stortorget ซึง่เเปลว่า จัตุรัสใหญ่ เป็นจัตุรัสที่มีความเก่าเเก่อย่างมากเเละ

กวา้งขวางโอ่อ่า ดว้ยพืน้อฐิสเีเดงที่มคีวามสวยงามเเละเป็นรูปลักษณ์ลายเลขา

คณิตที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเลย ส่วนผนังโดยรอบของอาคารต่างๆ ก็นับว่า

ส ว ยง าม เ ป็ นอย่ า งยิ่ ง  จ า ก นั้น  น า ท่ า นส าม า รถ เ ดิน สู่  ถนนช้อป ป้ิ ง

)Drottninggatan) ชอ้ปป้ิงสนิคา้และของทีร่ะลกึที ่หา้งสรรพสนิคา้ NK หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปเหนอื ถนนคนเดนิที่

มรีา้นคา้มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที5่)  
 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Quality Hotel Globe หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที)่6( 
    น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบราณ

อายรุว่ม 400 ปีทีก่ษัตรยิก์สุตาฟที2่รับสัง่ใหส้รา้งเป็นเรอืรบใหญ่ทีส่ดุ

ในยุโรปในสมัยนัน้ แต่เพยีง 20 นาทลีงน ้าเรอืวาซา่ทีย่ ิง่ใหญ่ก็จมลง

อยู่ใตท้ะเลมากกว่า 300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึน้มาขึน้มา เนื่องจากสามารถ

รักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นตแ์ละตกแต่งประดับ

ประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดด

เด่น โดยตอ้งน าช ิน้ส่วนหลายลา้นชิน้ทีก่ระจายไปทั่วทอ้งน ้าแถบนัน้

มาปะตดิปะต่อเหมอืนต่อโมเดลขนาดยักษ์ ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่

ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเออเรบล ู

(Orebro) (197กโิลเมตร/ ใชเ้วลา 3.30 ช.ม)เมอืงป้อมและปราสาท

รมิแม่น ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมอืงเออเรบลูนัน้ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอกี 1 เมอืงที่มชี ือ่เสยีงของ

สวเีดนน าท่านผ่านชม ปราสาทเออเรบลู (Orebro Castle) ทีต่ัง้

วนัทีส่าม   เมอืงสต็อคโฮลม์  ประเทศสวเีดน – City Hall – ยา่นเมอืงเกา่ – จตัรุสักสุตาฟ อดอฟท ์–  

                ถนน(Drottninggatan)                                                                บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงสต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – เออเรบล ู(สวเีดน) – เมอืงคาลสตทั                             

                                                                                                      บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



 

ตระหง่านอยูบ่นเกาะเล็กๆ รมิแมน่ ้าสวารต์านซึง่เป็นปราสาทหรอืป้อมปราการในยคุสมัยกลาง ทีม่อีายมุากกว่า 700 ปี 

สรา้งขึน้ครัง้แรกในราชวงศว์าซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถอืว่าเป็นสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

13 หอ้งพักบางหอ้งของปราสาทถกูใชเ้ป็นหอ้งเรยีนส าหรับนักเรยีนจากโรงเรยีน Karolinska  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารนานาชาต ิ  (มือ้ที ่7) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) (112 กม./2ชม.) เมอืง
สวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดน
และเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่
นี ้สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีก
ตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทีน่ีม่โีบสถใ์หญข่องเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี 
1730, จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจ าจังหวัด และสะพานหนิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที8่)  
 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Scandic Karlstad city หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่9) 

      น าทา่นเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) (220 กม./3ชม.) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) เมอืงทีถ่กูสถาปนาขึน้เมือ่

ประมาณ 60 ปี แตม่ปีระวตัศิาสตรย์อ้นหลังกวา่ 900 ปี  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่0) 

บา่ย     น าท่านเทีย่วชมเมอืงออสโล จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park , 

Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รปูสลัก

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ่งชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูป

แกะสลักชิน้โบวแ์ดงของทา่นชือ่ โมโนลทิ (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    น าทา่นชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski 

jump arena) นีต้ัง้สงูตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา เป็นสถานทีจ่ัดการ

แขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่1)  

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

 ทีพ่กั: Scandic Helsfyr หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง( 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่12) 

        

                  น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ ( Viking Museum ) 

จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดย

ขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจัดแสดงเกีย่วกับเครือ่งมอื

ในชวีติประจ าวันทีม่อีายุเก่าแกก่ว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้

เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรือ่งของการรบ

วนัทีห่า้      เมอืงคาลสตทั  -  เมอืงออสโล (นอรเ์วย ์) – อทุยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่                  

                                                                                                          บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 

วนัทีห่ก    ออสโล (นอรเ์วย ์) –  พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ  - ยา่นคารล์โจฮนัสตรที  - ลอ่งเรอื DFDS                                                                                                                     
                                                                                                         บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                           



 

ท าการคา้และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคี ากลา่ววา่ถา้ไมม่เีรอืไวกิง้ก็จะไมม่ยีคุทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่3) 

บา่ย   อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นคารล์โจฮนัสตรที Karl Johan Street ซึง่เป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงที่ เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินคา้ของฝากที่ เ ป็นที่นิยมของ

นักทอ่งเทีย่วคอื เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้  

    สมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เทยีบเรอืส าราญ (Port) เพือ่ ลอ่งเรอืส าราญ ดี

เอฟดเีอส จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway Cruise from Oslo , Norway to 

Copenhagen , Denmark) บนเรอืส าราญ พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ปลอด

ภาษี , รา้นอาหาร , หอ้งซาวน่า , สปา , โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ 

สิง่อ านวยความสะดวกแบบครบครัน 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื เพือ่ความ

สะดวกในการเดนิทางของทา่นกระเป๋าใบใหญจ่ะถกูโหลดทีใ่ตท้อ้งเรอื ** 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอื (มือ้ที ่14) (พเิศษ !! เมน ูบฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน)  

    หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: บนเรอืส าราญ ดเีอฟดเีอส หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง( 
** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบ

หอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ เร ิม่ตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยช าระคา่บรกิารสว่นนีท้นัททีีห่อ้งพกัถูก

ยนืยนัจากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทั
จ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื (มือ้ที ่15) 

         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมอืง

โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงอืกนอ้ย

(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของ

เมอืง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ที่

มีเรือสนิคา้และเรือส าราญเทียบท่าอยู ่

ชมน า้พุแห่งราชนิเีกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มตี านานเล่าขานว่า "เทพ

เจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนาง

กอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนได ้

แปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถ

พืน้ดนิขึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศ

เดนมารก์ในทกุวันนี ้

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่6) 

วนัทีเ่จ็ด      โคเปนเฮเกน(เดนมารก์) – ลติเต ิล้เมอรเ์มด – น า้พแุหง่ราชนิเีกฟิออน – พระราชวงัอมาเลยีน

บอรก์                                                                                      บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง 



 

บา่ย   น าเทีย่วชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกทีป่ระทับในฤดูหนาวของราชวงศ์

แห่งเดนมาร์กนับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่ง

แบบสไตลร็์อคโคโค่ และจะมกีารเปลีย่นทหาร

ยามหนา้วังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระ

ราชนิีนาถเสด็จประทับอยู่ทีน่ี่  จากนัน้ใหอ้สิระ

ท่านชมบรเิวณจัตุรัสซติีฮ้อลล ์(City Hall) จุด

ถา่ยรปูสวยงามประจ าเมอืง และทา่นจะสามารถ

สัมผัสบรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืง ช ้

อปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget 

Street) ถนนชอ้ปป้ิง ทีย่าวทีสุ่ดในโลก เริม่

จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สุดที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง อาท ิ Louis Vuitton, Emporio 

Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

 *เพือ่ความสะดวกของทา่นในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้ ใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั* 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Scandic Hvidovre หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง( 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่17) 

    น าทา่นเขา้ชม ทา่เรอืนูฮาวน ์Nyhavn เป็นเขตท่าเรอือันเกา่แกข่องโคเปนเฮเกน ตัง้อยูร่มิฝ่ังตะวันออกของตัวเมอืง 

ตามประวัตไิดก้ลา่วไวว้า่ พระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ทรงรับสัง่ใหส้รา้งท่าเรอืใกล ้ๆ  ตัวเมอืงหลวง เพือ่ใหส้ะดวกง่ายต่อการ

ขนยา้ยสนิคา้ และใชเ้ป็นท่าเรอืพาณชิยส์ าหรับเรอืจากทั่วทุกมมุโลกมาเทยีบท่า ในวันอากาศดีๆ  ถอืเป็นศูนยร์วมของ

นักทอ่งเทีย่ว สามารถเลอืกทานอาหารชมบรรยากาศชลิๆ  

                 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน   

18:00 น.    เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ 

22:35 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานโดฮาโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR164 

  05:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

    ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

  08:00 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR838 

    ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

  19:00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

 

วนัทีแ่ปด    ทา่เรอืนูฮาวน ์- ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน   

วนัทีเ่กา้    ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ  



 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

 - จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 

3. การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

 - กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 30,000 บาท 

 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 - ถา่ยรปู/สแกน ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ จัดสง่บรษัิทฯ 

เพือ่ท าการสง่ชือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลังจากทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์
 

**ส าคญั  **  ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง    )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ  และ
จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  (กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท  มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุและน าสง่ใหก้บับรษัิทฯ พรอ้มพรอ้มหลักฐานการช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 



 

 
5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

      (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

 2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม 
ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 5. คา่น ้าหนักกระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีก

เก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG 

แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหตุ  
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนี้โดยทัง้นี้การท า
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ.ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 



 

 7. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการทัวร ์พรอ้มคนขบัรถ  

  (กฎหมายสหภาพยโุรป ไมอ่นญุาตใหพ้นกังานขบัรถท างานเกนิ 12 ชม./วนั) 

8.รวมคา่วซีา่แลว้ หากทา่นทีม่วีซีา่แลว้ หกัคา่วซีา่ออก 2,200 บาท 

9.คา่ทวัรร์วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

7. หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12.การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยทัง้นีก้ารท าประกันนี้จากบรษัิทมากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า

เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน

เตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้ตัวแทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

 

 



 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวเีดน) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15-20 วนัท าการ 

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายในระยะเวลา 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่บรษิทัฯ ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อ

สถานทตู 

 

2. รปูถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา 

หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน 

(พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา

รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง

ไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีาร

สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 



 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่

ไมไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสารมอีาย ุ15 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ Statement บญัชเีงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี

ฐานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้มขอ

หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ และหนังสอืสนับสนุนค่าใชจ้่ายจากธนาคาร (Bank Guarantee) และ Statement รายการเดนิ

บญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) 

 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกัน สายเลอืดเดยีวกัน

เทา่นัน้!! กรณุาระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วีซา่ทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวีซา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก

ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน

กบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร

ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 



 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวเีดน) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

............................................................................................................ 

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด  



 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณีวี

ซา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบ

ทกุกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็น

ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึ

วันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 


