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วนัแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ     

22.00น. พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ 

เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มบริการติดป้ายช่ือพรอ้มริบบ้ินใหก้บักระเป๋าทุกทา่น 

วนัท่ีสอง ดูไบ-สต็อคโฮลม์-หา้งสรรพสินคา้ NK     

01.05 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส  ์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น. ถึงสนามบิน เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.10 น. เดินทางสู่ สต็อคโฮลม์ เที่ ยวบินที่  EK157 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.45 น. ถึงสนามบินอารล์นัดา้ ประเทศสวีเดน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์ Sweden Norway Denmark-DEC-8D-EK-W35 

จากนั้นเที่ ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่ มีความสวยงามที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดร้ับการขนานนามว่า 

“ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค  

กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวติัศาสตร์มาตัง้แต่ครั้งศตวรรษที่  13 ศิลปะ

และสถาปัตยกรรมผสมผสานความท ันสมัยของบา้นเมือง ตึกรามบา้นชอ่ง 

รวมท ัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยู ่ริมน ้าและตามเนินสูงต ่ า ท  า ใหส้ต็อกโฮลม์เป็น

เมืองที่ สวยที่ สุดแห่งหน่ึงในโลก น าท ่านชมเมืองที่  จุดชมวิวแบบพาโนรามา 

จากนั้นอิสระให ้ทา่นชอ้ปป้ิงที่  หา้งสรรพสินคา้ NK ซึ่ งเป็นห ้างที่ ใหญท่ี่ สุดในยุโรปเหนือหรือยา่นวอลค์กิ้งสตรีทอัน

ทนัสมยั  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม พพิิธภณัฑเ์รือวาซา-ซิต้ีฮอลล-์แกมล่าสแตน-คารล์สตัท           

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นสู่ พิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซึ่ งตัง้โชวเ์รือรบโบราณที่ กูข้ึ้นมาได ้

จากที่ จมอยูใ่ตท้ะเลถึง 333 ปี และยงัคงสภาพที่ สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ.1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบ

ที่ ใหญ ่ที่ สุด  บรรทุกปืนใหญถ่ึง 64 กระบอก วนัแรกที่ ออกเดินทางได  ้500 เมตร ก็จมลงใตท้ะเล ลึก 35 เมตร               

เป็นเวลานาน 333 ปี จากนั้นแวะถา่ยรูป ซิต้ีฮอลล์ หรือ ศาลาวา่การเมือง ใชเ้วลาสร ้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค     ใน

วนัที่  10 ธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวลัโนเบล ณ ที่ แห่งน้ี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  น าทา่นสู่ แกมล่าสแตน ยา่นเมืองเกา่แกท่ี่ สุด ปัจจุบนัยงัทิ้งร่องรอยแห่ง

ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยงัเป็นที่ ตัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคาร

พิพิธภัณฑ ์จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมอืงคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ที่ ต ัง้อยูริ่มทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็นชนบท

ด ัง้เดิมที่ ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศยัมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ Scandic Winn Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี คารล์สตทั-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยเ์ป็น

เมืองที่ มีคา่ครองชีพสูงที่ สุดในโลกแทนที่ โตเกียว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด  ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะได ้

พบกับสภาพของธรรมชาติที่ แปลกใหม ่ซึ่ งเป็นธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ เต็มไปดว้ยทุง่หญา้เขียวขจีในบรรยากาศ              

ฤดูรอ้นของสแกนดิเนเวีย   
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถา่ยรูป The Oslo Opera 

House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนที่ ที่

มีประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งดา้น

ตวัเมืองออสโล น าท ่านเขา้ชม พิพิธภัณฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จัดแสดง

เกี่ ยวกบัเรือไวกิ้งที่ สรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษที่  9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ 

ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกี่ ยวกบัเค ร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัที่ มีอายุเก ่าแกก่วา่ 1,000 ปีเป็นต านานของ

ชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นส่ิงที่ ส าคญัที่ สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเ้รือท ัง้ในเร่ืองของการรบ ท  าการคา้ และออกส ารวจหาดินแดน

ใหม่ๆ  จนมีค  ากลา่ววา่ ถา้ไมมี่เรือไวกิ้งก็จะไมมี่ยุคที่ รุ ่งเรืองที่ สุดของชาวไวกิ้ง  

ค า่  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่ พกั ณ Scandic Asker Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ อุทยานฟร็อกเนอร-์ปราสาท Akershus-ถนนคารล์โจฮนัเกท-เรือส าราญ DFDS SEAWAYS      

เชา้ บริการอา หารเชา้  ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าท ่านเขา้ชม 

อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่ มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยูส่ภาพชีวิต

และการดิ้ นรนต่อสู ้ของมนุษย ์ชาติ ซึ่ งเป็นผลงานประติมากรช่ือด ัง  

กุสตาฟ-วิเกอแลนด ์น าทา่นชมบริเวณดา้นนอก ปราสาท Akershus งาน

สถ า ปัตย กรร มอัน เ ก่าแก่ใน ยุ ค เร อ เนสซองค ์ น า ท ่าน เ ที่ ย วชม              

กรุงออสโล นครเก่าแกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตัง้แต่สมัย

ไวกิ้งเรืองอ านาจ ผา่นชมท  าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวงัที่ ประทบัของพระมหากษัตริยแ์ห่งนอร์เวย ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าคณะถา่ยรูป ศาลาว่าการเมอืงออสโล ซึ่ งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่

สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตั้งอยู ่บริเวณริมแม่น ้า ซึ่ งรายลอ้มดว้ยอาคารที่ สวยงามริมออสโลฟยอร์

ดจากนั้นน าคณะเที่ ยวชมเมืองอิสระใหท้า่นได เ้ดินเที่ ยวยา่น คารล์โจฮ ันเกท ถนนชอ้ปป้ิงที่ มีช่ือเสียงของออสโล           

ไดเ้วลาน าทา่นสู่ทา่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinevian Seaway)  

 กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมอืงโคเปนเฮเกน้ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ   ภายในเรือ

ส าราญทา่นจะไดพ้บกบับรรยากาศน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบักิจกรรมตา่งๆ ที่ จะไดท้  าใหท้า่นไดร้ับความ

เพลิดเพลินตลอดเวลาที่ อยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท้ี่ มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับ

ผูท้ี่ มีใจรักการด่ืม รา้นสินคา้ปลอดภาษีซึ่ งทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไม่ตอ้งเร่งรีบใด ซึ่ งสินคา้ที่

ทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ที่ ปลอดภาษีเรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น ้าหอมยี่ หอ้ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, 

Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ีย ังมีร ้านขายเส้ือผา้แฟชั่นที่ มีช่ือเสียงใหท้ ่านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ ส าหรับ

นอ้งๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้ าหรับช็อคโกแลตที่ มีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิด  

ค า่ บริการอาหารค  ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญพกัคา้งคืนบนเรือส าราญ 

วนัท่ีหก โคเปนเฮเกน้-พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมอืง-ถนนสตรอยก ์  

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบสแกนดิเนเวียน ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 
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09.45 น. เรือเทียบทา่ ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก จากนั้นน าท ่านถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้  พระราชวัง             

อมาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็นที่ ประทบัของราชวงคเ์ดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตล์

ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกที่  4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑห์อ้งหับตา่งๆ 

ที่ เคยเป็นพ านักของราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่ งเป็นสวนสนุกที่ เกา่แกท่ี่ สุดในโลกแห่งหน่ึง

สรา้งมาแตต่น้ศตวรรษที่  19 สวนสนุกแห่งน้ีนับเป็นจุดทอ่งเที่ ยวที่ เชิดหนา้ชูตาที่ สุดแห่งหน่ึงของเดนมาร์ก การเดิน

เลน่ในส่วนสนุกทิโวลี ในชว่งฤดูรอ้นถือไดว้า่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเร่ืองที่ ตอ้งท  า เป็น

ประจ าทุกปี [ไม่รวมคา่บัตรเคร่ืองเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่ สวนสนุกปิด จะเปล่ียนเป็นเขา้

พิพิธภณัฑอ์มาเลียนบอกซ]์ ที่ มุมดา้นเหนือของสวนสนุกแห่งน้ีเป็นที่ ตัง้ของ จตุัรสักลางเมอืง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่า

รอฮุดซแ์พลดเซน่ ที่ จุดน้ีนอกจากเป็นที่ ตั้ง ศาลาวา่การเมืองโคเปนเฮเกน และยงัเป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเดินรถท ั่ว

โคเปนเฮเกนอีกดว้ยมี รูปป้ันฮ ันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตัง้อยูบ่น               จตุรัสแห่งน้ี 

ทางดา้นซา้ยของศาลาวา่การเมือง น าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น  วอลค์ก้ิงสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงที่

ยาวที่ สุดในโลกเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดที่  Kongens Nytorv ที่ มีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั            รา้น

นาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นตน้  

เย็น  บริการอาหารเย็น เขา้สู่ที่ พกั ณ First Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ด ลิตเต้ินเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-ดุไบ  

เชา้ บริการอาหา รเชา้ ณ ห ้อ งอาหารของ

โรงแรม น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั ลิตเต้ิลเมอรเ์มด 

เงือกนอ้ยสัญลกัษณ์ของเมือง ซึ่ งยงัคงนั่งเศร ้า

รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพนิยายอันลือลั่น

ของนักเล่านิทานระด ับโลก ฮนัส์ คริสเตียน 

แอนเดอร์สัน โดยไดร้ับการสนับสนุนจากบริ

เวอร์ จาคอบเซ ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก 

น าทา่นถา่ยรูป น ้าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายที่ ร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข้ึ์นมา ไดเ้วลาน าทา่นสู่สนามบิน 

14.20 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK152   

23.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
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วนัท่ีแปด ดูไบ-กรุงเทพฯ          

03.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ ยวบินที่  EK376 

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

อตัราค่าบริการ   

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) สายการบินเอมิเรตส์  

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเที่ ยวตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถที่ ช านาญเสน้ทาง  

 โรงแรม ที่ พกั 3-4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานที่ ทอ่งเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่เรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaways)  

 หัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000/150,000 บาท  

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ เด็ก ไมม่เีตียง 

อายุไมเ่กิน 12 ปี 
พักเดี่ ยว 

พฤศจิกายน 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 59,900 57,900 10,000 

ธนัวาคม 8-15 60,900 58,900 10,000 

New year 

2017 

28 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 

60 

29 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 

60 

67,900  65,900 10,000 
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อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่ จา่ย 3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน) และคนขบัรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วนั/คน)  

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร  

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ ทางบริษัทฯ จดัให ้  

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท  

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

  

 

 

 

หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ทา่น โดยที่ จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้กอ่นออก

เดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเที่ ยวอนัเน่ืองมาจากกรณีที่ เ กิด เหตุจ  าเป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอ่จราจล, อุบติัเหตุ, การจราจรติดขดั ฯลฯ ท ัง้น้ีจะค  านึงถึงผลประโยชน์ 

และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากที่ สุด 

3) เน่ืองจากการทอ่งเที่ ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถที่ จะเรียกรอ้งเงินคืน ใน

กรณีที่ ทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
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4) บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนและจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ที่ ทา่นช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

อนัเน่ืองจากการกระท  าที่ ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเกน้ 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพื่อท าการสแกนลายน้ิวมอื ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุ ่ม

เชงเกน้หรือไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัท ัง้ 2 รูป) 

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

(ถา้มี) 

4. ใบรับรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยู ่ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเ ดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท  างานตามปกติ

หลงัครบก าหนด 

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือร ับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน   พรอ้มวตัถุประสงค ์หรือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน  (นับจากวนัปัจจุบนั)  ควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 

6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่ จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนาสถานฑูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั  

7. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้ ่ายในการเดินทางให ้กบัผูเ้ดินทางท ั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 -6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท  างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีที่ เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทา่นใดท ่านหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยที่ บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได  ้ณ ที่ วา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประท ับตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค  ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสัมภ าษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้ น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
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11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้หมด  
 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้  เพ่ือความสะดวกในการขอวีซ่า 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น  ทางบริษทัฯ ไม่สามารถย่ืนวีซ่าใหท่้านได ้
 

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………….……………………………… 
 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้

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

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

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

 

โทรศัพท ์ (บา้น) …………………………………………….……………………..……โทรศัพท ์ (มือถือ)..………………………………………………. 
 

สถานท่ีท างาน(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน ............................................................................................................................................... 
 

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

ต าแหนง่งาน .................................................................................................................. ................................ 
 

โทรศัพทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................  
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.............................................................................. ............................................................ 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส....................... ...........................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใช้ไดต้ั้ งแต่วนัท่ี.....................................................ถึงวนัท่ี................................... ............................. 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)............................ ..........................................................................  

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ  

ตัวผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้ (เจ้าบา้น/บริษทั/องคก์ร) 

ตามท่ีระบุข้างต้น 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

 

         สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                                 สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)       อ่ืน (โปรดระบุ) 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน ั้น  

 
 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรมทัวร ์ Sweden Norway Denmark-DEC-8D-EK-W35 

  --------------------------------------------------------------- 

 


