
  
 

        
 

 
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 5-12 / 12-19 / 26 มี.ค.-2 เม.ย. 2562 59,900 

เมษายน 
3-10 เม.ย. 2562 59,900 

12-19 เม.ย. 2562 67,900 

พฤษภาคม 13-20 พ.ค. 2562 59,900 

เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

พกัเด่ียว              เพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 



  
 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ-ดูไบ     

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

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดูไบ-สต็อคโฮลม์-หา้งสรรพสินคา้ NK     

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

04.45 น. ถึงสนามบนิ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางสู ่สต็อคโฮลม์ เที่ยวบนิที่ EK 157 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

13.10 น. ถึงสนามบนิอารล์นัดา้ ประเทศสวีเดน ผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  

จากน้ันเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวเีดน ที่มีความสวยงามที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามวา่ 

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

ประวตัศิาสตร์มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้น

ชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน้ําและตามเนินสูงตํ่า ทาํใหส้ตอ็กโฮลม์เป็นเมืองที่สวยที่ สุดแหง่หน่ึงในโลก นํา

ทา่นชมเมืองที่ จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากน้ันอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที่ หา้งสรรพสินคา้ NK ซ่ึงเป็นหา้งที่ใหญท่ี่สุด

ในยุโรปเหนือหรือยา่นวอลค์กิ้งสตรีทอนัทนัสมยั  

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือ          

ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท่ีสาม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา-ซิต้ีฮอลล-์แกมล่าสแตน-คารล์สตทั           

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นสู ่พิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงตัง้โชวเ์รือรบโบราณที่ กูข้ึ้นมาได ้

จากที่ ใตท้ะเล และยงัคงสภาพที่ สมบูรณ์ เรือวาซาน้ันสรา้งขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบที่ ใหญท่ี่ สุด 

บรรทุกปืนใหญถึ่ง 64 กระบอก วนัแรกที่ออกเดินทางได ้500 เมตร กจ็มลงสูใ่ตท้ะเลลึก 35 เมตร จากน้ันแวะถา่ยรูป 

ซิต้ีฮอลล ์หรือ ศาลาวา่การเมือง ใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar 

Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค ในวนัที่  10 ธนัวาคมของทุกปี จะมพีิธีมอบ

รางวลัโนเบล ณ ที่แหง่น้ี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นสู ่แกมล่าสแตน ยา่นเมืองเกา่แกท่ี่ สุด ปัจจุบนัยงัทิ้งร่องรอยแหง่

ความเป็นเมืองแหง่ยุคกลาง และยงัเป็นที่ต ัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวหิาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคาร

พิพิธภณัฑ ์จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองคารล์สตทั เมืองใหญท่ี่ต ัง้อยูริ่มทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็นชนบท

ดัง้เดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศยัมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Scandic Winn Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



  
 

 

วนัท่ีส่ี คารล์สตทั-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู ่เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยเ์ป็น

เมืองที่มคีา่ครองชพีสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกยีว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะได ้

พบกบัสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม ่ซ่ึงเป็นธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ เตม็ไปดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจใีนบรรยากาศ              

ฤดูรอ้นของสแกนดิเนเวยี   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูป The 

Oslo  Opera House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่ง

ของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนที่ที่มีประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล 

และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งดา้นตวัเมืองออสโล นํา

ทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ   จดัแสดงเกี่ยวกบั

เรือไวกิ้งที่สรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษที่  9 โดยขุดไดจ้าก

รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงั จดัแสดงเกี่ยวกบัเคร่ืองมือ

ในชวีติ ประจาํวนัที่มอีายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปีเป็นตาํนานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นส่ิงที่สาํคญัที่ สุด เพราะชาวไวกิ้งใช ้

เรือทัง้ในเร่ืองของการรบ ทาํการคา้ และ ออกสาํรวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมคีาํกลา่ววา่ ถา้ไมม่เีรือไวกิ้งกจ็ะไมม่ยุีคที่

รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง  

ค า่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ Scandic Asker Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท่ีหา้ อุทยานฟร็อกเนอร-์ถนนคารล์โจฮนัเกท-เรือส าราญ DFDS SEAWAYS      

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเขา้ชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มปีระตมิากรรมแสดงถึงความ

เป็นอยูส่ภาพชวีติและการดิ้นรนตอ่สูข้องมนุษยช์าต ิซ่ึงเป็นผลงานประตมิากรช่ือดงั กุสตาฟ-วเิกอแลนด ์นําทา่นเที่ยว

ชมกรุงออสโล นครเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตัง้แตส่มยัไวกิ้งเรืองอาํนาจ ผา่นชมทาํเนียบรัฐบาล 

พระบรมมหาราชวงัที่ประทบัของพระมหากษัตริยแ์หง่นอร์เวย์ นําคณะถา่ยรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ต ัง้อยูบ่ริเวณริมแมน้ํ่า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงาม  

ริมออสโลฟยอร์ด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันนําคณะเที่ยวชมเมืองอิสระให ้

ทา่นไดเ้ดินเที่ยวยา่น คารล์โจฮนัเกท ถนนชอ้ปป้ิงที่มช่ืีอเสียงของออสโล ได ้

เวลานําทา่นสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือสาํราญ DFDS (Scandinevian Seaway)  

 กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความ

สะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเกน้ พกั

คา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือสําราญทา่นจะไดพ้บกบับรรยากาศน่า

ต่ืนเตน้ นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบักิจกรรมตา่งๆ ที่จะไดท้าํใหท้า่นไดร้ับความ

เพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยูบ่นเรือสาํราญลาํน้ี อาทเิชน่ ดิสโกเ้ธค สาํหรับผูท้ ี่มใีจ

รักการเตน้รําและแสงส ีบาร์ สาํหรับผูท้ ี่มใีจรักการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่ง



  
 

จุใจโดยไมต่อ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ที่ทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ที่ปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น้ําหอมยี่หอ้ดงั Chanel, 

Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอกีมากมาย นอกจากน้ียงัมรีา้นขายเส้ือผา้แฟชั่นที่มช่ืีอเสียง

ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ สาํหรับนอ้งๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้าํหรับชอ็คโกแลตที่มใีหเ้ลือกมากมายหลายชนิด 

ค า่ บริการอาหารคํ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือสาํราญพกัคา้งคืนบนเรือสาํราญ  

วนัท่ีหก โคเปนเฮเกน้-พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือสาํราญ 

09.45 น. เรือเทยีบทา่ ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก จากน้ันนําทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้พระราชวงัอมา

เลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทบัของราชวงคเ์ดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อค

โคโค ตรงกลางมพีระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกที่  4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑห์อ้งหบัตา่งๆ ที่

เคยเป็นพาํนักของราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สู ่สวนสนุกทิโวลี ซ่ึงเป็นสวนสนุกที่ เกา่แกท่ี่ สุดในโลกแหง่หน่ึง

สรา้งมาแตต่น้ศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแหง่น้ีนับเป็นจุดทอ่งเที่ยวที่ เชิดหนา้

ชูตาที่ สุดแหง่หน่ึงของเดนมาร์ก การเดินเลน่ในสว่นสนุกทิโวล ีในชว่งฤดู

รอ้นถือไดว้า่เป็นวฒันธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเร่ืองที่ตอ้ง

ทาํเป็นประจาํทุกปี [ไมร่วมคา่บตัรเคร่ืองเลน่ในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมี

ชว่งวนัที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเขา้พิพิธภณัฑอ์มาเลยีนบอกซ์] ที่ มุม

ดา้นเหนือของสวนสนุกแห่งน้ีเป็นที่ ต ัง้ของ จัตุรสักลางเมือง ภาษา

เดนมาร์กเรียกวา่รอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่ จุดน้ีนอกจากเป็นที่ ต ัง้ ศ าลาว่า

การเมืองโคเปนเฮเกน และยงัเป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเดินรถทัว่โคเปนเฮเกนอกีดว้ยม ีรูปป้ันฮนัสค์ริสเตยีน แอน

เดอร์สนั กวเีอกของเดนมาร์กกต็ ัง้อยูบ่นจตุรัสแหง่น้ี ทางดา้นซา้ยของศาลาวา่การเมือง นําทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น 

วอลค์ก้ิงสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงที่ยาวที่ สุดในโลกเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดที่  Kongens 

Nytorv ที่มสิีนคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัรา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวสิ,พอร์ซเลน เป็นตน้  

ค า่  บริการอาหารคํ่า นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั ณ First Hotel หรือระดบัเดยีวกนั  

 

วนัท่ีเจ็ด ลิตเต้ินเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-ดุไบ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นถา่ยรูป

คูก่บั ลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสญัลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคง

น่ังเศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอนัลือลั่นของนักเลา่

นิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตยีน แอนเดอร์สัน โดยไดร้ับการ

สนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก 

นําทา่นถา่ยรูป น ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายที่

ร่วมสรา้งเกาะซแีลนดข์ึ้นมา ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ 

15.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 152   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 



  
 

 

วนัท่ีแปด ดูไบ-กรงุเทพฯ          

03.40 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  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                       

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้

พกัที่เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เรือสาํราญ DFDS (Scandinavian Seaways)  

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 



  
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่ 

เจา้หน้าที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

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

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

 คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

 คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   

 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 



  
 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

    ( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีีซา่ใน  กลุม่เชง

เกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่นัน้ และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ / สําเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นทาํงานอยู  ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีที่ เร่ิมทาํงานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบ

กาํหนด 

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี

และหลกัฐานการเงนิของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอและมจีาํนวนไมต่ํ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภู่มลิาํเนาสถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั  

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัท

ฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาทาํงานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง 

และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นัน้ 

9. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยที่

บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่ นเร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่นหน่ึงได ้ณ ที่ วา่การอาํเภอ 

หรือสาํนกังานเขต โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะ

ถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด

แตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติม

ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ 

เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทัฯ  

12. เมื่อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.  การยื่นวซีา่นัน้ ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถึงสามารถดาํเนินการขัน้ตอนการยื่นวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 



  
 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

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

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

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

โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

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

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 



  
 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

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

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกุล............................................ 

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

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


