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สแกนดเินเวยีฟินแลนดส์วเีดนนอรเ์วยเ์ดนมารก์9วนั6คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย์Qatar Airways(QR) 

พกับนเรอืสําราญ2 คนื สวเีดน2 คนื นอรเ์วย์  1 ค ื นเดนมารก์ 1 คนื 

ฟินแลนด ์♥เมอืงเฮลซงิก(ิHelsinki) ราชาแหง่ทะเลบอลตคิ ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ และ วหิารอสุเพนสกี้  

 

  สวเีดน ♥กรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm)ชม จตัรุสักสุตาฟอดอฟท ์และ ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ 

        เมอืงเออเรบล ู(Orebro)ชมปราสาทเออเรบล ู เมอืงคาลสตทั (Karlstad) 

 

   นอรเ์วย ์ ♥กรงุออสโล (Oslo)ชมอทุยานหนิฟรอกเนอร ์ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่  

        พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ( Viking Museum ) 

 

   เดนมารก์ ♥กรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ถา่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid)  

        ชมนํา้พแุหง่ราชนิเีกฟิออนพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

**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 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2  ปี  

 
พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

20- 28กนัยายน 62 65,900 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร ์

12,500 25  

08-16ตลุาคม 62 65,900 12,500 25  

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

22-30พฤศจกิายน 62 65,900 12,500 25  

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

13 - 21มนีาคม 63 65,900 12,500 25  



 

 

17.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออก4 ประตู  8 เคานเตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วยโ์ดยมเีจา้หนา้ที่
บรษิทัคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารออกบตัรทีน่ ัง่
โหลดสมัภาระและออกเดนิทางสูส่นามบนิ ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 

ช ัว่โมง39 นาทบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
21.05 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตารเ์ท ีย่วบนิที ่QR839 

00.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

 
02.00 น. ออกเดนิทางตอ่โดย สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR303  

  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ6 ช ัว่โมง45 นาทบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเฮลซงิก ิ กรงุเฮลซงิก ิ

ประเทศฟินแลนด(์เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

5ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา )นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร จากนัน้นําทา่นขึน้

รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู่ กรงุเฮลซงิก ิ

(Helsinki)(ระยะทาง20ก.ม./ใชเ้วลา30นาท)ีเมอืง

หลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศฟินแลนด ์

ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศ รมิชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์  จากนัน้ นําทา่นสู่

เซเนท สแควร ์( Senate Square)จตรุัสกลางเมอืงทีใ่ชจ้ัดกจิกรรมใหญ่ 

ๆ กลางจตรุัสม ีอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอร ์ที ่ 2 (Alexander II 

Monument) ประดษิฐานอยู่ ถดัไปดา้นบนเป็น วหิารอสุเพนสกี ้

(Uspensy Cathedral)เดน่ตระหง่านตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมรัสเซยี 

เนื่องจากถกูปกครองดว้ยรัสเซยี (Russia)มานานถงึ 100 ปี จากนัน้ นําทา่น

ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ ( Temppeliaukio Church)หรอืเป็นทีรู่จ้ักกนั

ในนาม โบสถห์นิ ( Rock Church)แตเ่ดมิเป็นภเูขาหนิแกรนติใหญ่ทีต่ัง้

เกะกะอยู่กลางเมอืง เกอืบจะถกูระเบดิทิง้อยู่รอมร่อ โชคดทีีม่กีารระดมความเห็นเสนอใหก้อ่สรา้งเป็นโบสถ ์จน

กลายเป็นสถานทีข่ ึน้ชือ่มาจนทกุวันนี้ โดยเฉพาะชาวญีปุ่่ นทีม่ักจะเดนิทางมาประกอบพธิสีมรสกนัทีน่ี่ อาจจะเป็นเพราะ

ลกัษณะโบสถแ์ห่งนี้เกไ๋กด๋ว้ยดไีซน ์ผนังเป็นหนิแกรนติ ดา้นบนระบายโปร่งใหแ้สงเขา้ หลงัคาประดบัดว้ยลวดทองแดง

หนา 1 นิว้ นํามาขดเป็นวงกลมใหญ่ดแูปลกตา แตช่วนใหห้วาดเสยีวไม่ไดส้าํหรับพวกทีช่อบสาบานใหฟ้้าผ่าซึง่เป็น

โบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแปลกกว่าทีอ่ืน่โดยสรา้งเขา้ไปในภเูขาหนิแกรนติทัง้ลกูและมรีะบบเสยีงทีด่ทีีส่ดุหนุ่มสาวชาว

เฮลซงิกนิยิมมาจัดงานแตง่งานกนัทีโ่บสถน์ี้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที1่) 
หลงัรับประทานอาหารกลางวัน นําทา่นชม “ตลาดนัดรมิทะเล ” Market Squareตลาดย่านใจกลางเมอืงทีข่ายของทีร่ะลกึแก่

นักทอ่งเทีย่ว แหลว่งขายปลานานาชนดิ รวมไปถงึอาหารและผลไมอ้กีมากมาย จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่
เชค็อนิข ึน้เรอื Siljaจากเฮลซงิกิไปยังเมอืง สตอกโฮลม์  ชมววิทวิทศันร์ะหว่างทาง ผ่านเกาะแกง่ตา่งๆระหว่างสอง

เมอืงหลวงทรงเสน่หข์องสแกนดเินเวยี** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนื
บนเรอืสําราญ 1 คนืเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น กระเป๋าใบใหญจ่ะถกูโหลดทีใ่ตท้อ้งเรอื **
   

 
 

วนัทีห่นึง่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู–ิ ทา่อากาศยานโดฮาประเทศกาตาร์ 
 

วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานโดฮาประเทศกาตาร–์เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด ์)–จตัรุสัเซเนท–โบสถเ์ทม

เปลโิอคโิอมหาวหิารอสุเพนสกีอ้อรธ์อดอกซ –มารเ์กตสแควร–์ เรอื Silja(พกับนเรอื) 

บรกิารอาหารเทีย่ง, เย็น(Buffet) 



 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื(มือ้ที2่) 

(พเิศษ !! เมน ูบฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน)หลงัรับประทานอาหาร อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศยั เพลดิเพลนิ

ไปกบักจิกรรมตา่งๆไม่ว่าจะเป็นไนทค์ลบั ชอ้ปป้ิง รวมไปถงึโชวต์า่งๆบนเรอื (จะไมร่วมคา่เขา้ชมตา่งๆภายในเรอื ) 

 ทีพ่กั:บนเรอืสําราญ ซลิเลยี ไลน ์(Silja Line cruise ) 

หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืเทยีบเทา่ 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษเพือ่ตรวจสอบหอ้งวา่งและมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละเร ิม่ตน้ประมาณ4,000-5,000บาทโดยชําระคา่บรกิารสว่นนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนัจากตา่งประเทศรวมไปถงึ
กรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็มไมว่า่กรณีใดก็ตามและทางบรษิทัจําเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานที่
กําหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade)ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทางท ัง้น ีท้างบรษิทั

จะคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื(มือ้ที3่) 

    เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืกรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm)เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ( Sweden) 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง)  เป็นนครหลวงอันงดงามทีส่ดุในสแกนดเินเวยี จนไดร้ับขนานนามว่า 

ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ ( Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา

เร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

โลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยู่บนพืน้น้ํา มี

สถานทีส่าํคญั อาท ิอาคารรัฐสภา ,พพิธิภณัฑใ์นยุคกลาง ,มหาวหิารแห่งเมอืง ,

พระราชวังหลวงและพธิเีปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรุัสกวา้ง เป็นตน้  

จากนัน้ นําทา่นเขา้ชมศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์(City Hall)ซึง่ใชเ้วลาสรา้ง

ถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostbergสรา้งดว้ย

อฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 

และทกุๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับรางวัล

โนเบล (Nobel Prize) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที4่) 

บา่ย   นําทา่นเยีย่มชม Old Townซึง่เป็นเขตเมอืงเกา่แห่งสต็อคโฮลม์ เต็มไปดว้ยทีอ่ยู่

อาศยัสมัยโบราณของศตวรรษที1่3 ทีย่ังคงรักษาสภาพอาคารบา้นเรือ่นไดอ้ย่างด ี

ซึง่ถนนในเมอืงยังใชปู้ดว้ยกอ้นหนิสีเ่หลีย่มเล็ก ๆ อกีทัง้ตกึราม มทีศันียภาพสวย

ทีส่ดุของกรุงสตอกโฮลม์ เชญิเดนิเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่แกท่ีส่วยงามราวกบั

ภาพวาด ยอ้นสูอ่ตดีอันรุ่งเรอืง ทีปั่จจุบันยังทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยุค

กลาง และยังเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวหิาร ตลาดหุน้ ตลอดจน

กลุม่อาคารพพิธิภณัฑ์ จากนัน้  นําทา่นเยีย่มชม Kungliga Slottet ( Royal 

วนัทีส่ามเมอืงสต็อคโฮลม์ประเทศสวเีดน–CityHall – ยา่นเมอืงเกา่– จตัรุสักุสตาฟอดอฟท–์ 

                ถนน(Drottninggatan)บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



 
Palace )และจตัรุสักสุตาฟ อดอฟทท์ีม่อีกีชือ่ทีรู่จ้ักกนัเป็นอย่างดวี่า Stortorgetซึง่เเปลว่า จัตรุัสใหญ่ เป็นจัตรุัสทีม่ี

ความเกา่เเกอ่ย่างมากเเละกวา้งขวางโอ่อ่า ดว้ยพืน้อฐิสเีเดงทีม่คีวามสวยงามเเละเป็นรูปลกัษณ์ลายเลขาคณติทีก่ระจัด

กระจายอยู่ทัว่ไปเลย สว่นผนังโดยรอบของอาคารตา่งๆ ก็นับว่าสวยงามเป็นอย่างยิง่ จากนัน้  นําทา่นสามารถเดนิสู่

ถนนชอ้ปป้ิง (Drottninggatan)ชอ้ปป้ิงสนิคา้และของทีร่ะลกึทีห่า้งสรรพสนิคา้ NK หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรปเหนือ

ถนนคนเดนิทีม่รีา้นคา้มากมาย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที5่) 

 หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั:Quality Hotel Globe หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 6) 
    นําทา่นชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museumเรอืรบโบราณอายุ

ร่วม 400 ปีทีก่ษัตรยิก์สุตาฟที่ 2รับสัง่ใหส้รา้งเป็นเรอืรบใหญ่ทีส่ดุใน

ยุโรปในสมัยนัน้แตเ่พยีง  20 นาทลีงน้ําเรอืวาซา่ทีย่ ิง่ใหญ่ก็จมลงอยู่

ใตท้ะเลมากกว่า  300 ปีถงึไดกู้ข้ ึน้มาขึน้มาเนื่องจากสามารถรักษา

ชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นตแ์ละตกแตง่ประดบัประดา

ดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยชิน้เป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่โดย

ตอ้งนําช ิน้สว่นหลายลา้นชิน้ทีก่ระจายไปทัว่ทอ้งน้ําแถบนัน้มา

ปะตดิปะตอ่เหมอืนตอ่โมเดลขนาดยักษ์ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่

สาํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเออเรบล ู

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

รมิแม่น้ําอันเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืง เมอืงเออเรบลนัูน้ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอกี 1 เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงของ

สวเีดนนําทา่นผ่านชม ปราสาทเออเรบล ู( Orebro Castle)ทีต่ัง้

ตระหง่านอยู่บนเกาะเล็กๆ รมิแม่น้ําสวารต์านซึง่เป็นปราสาทหรอืป้อม

ปราการในยุคสมัยกลาง ทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี สรา้งขึน้ครัง้แรกใน

ราชวงศว์าซา ( Royal Family Vaza) โดยหอคอยถอืว่าเป็นสว่นที่

เกา่แกท่ีส่ดุสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 หอ้งพักบางหอ้งของปราสาทถกู

ใชเ้ป็นหอ้งเรยีนสาํหรับนักเรยีนจากโรงเรยีน Karolinska  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคารอาหารนานาชาต(ิมือ้ที ่7) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคาลสตทั (Karlstad)(112กม./2ชม.)เมอืงสวยงาม
เล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืง

ออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้ง
เมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระ

นามของพระองค ์Karl-stad ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, 
จัตรุัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหนิ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที8่) 

 หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั:Scandic Karlstad city หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงสต็อคโฮลม์–พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา–เออเรบล(ูสวเีดน) – เมอืงคาลสตทั 

บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่9) 

    นําทา่นเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo)(220 กม./3ชม.)ประเทศนอรเ์วย ์(Norway)เมอืงทีถ่กูสถาปนาขึน้เมือ่ประมาณ 

60 ปี แตม่ปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลงักว่า 900 ปี  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที1่0) 

บา่ย   นําทา่นเทีย่วชมเมอืงออสโล จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ อทุยานฟรอกเนอร ์  (Vigeland Sculpture Park , Frogner 

Park)ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กสุตาฟวกิเกแลนดท์ีใ่ชเ้วลา  40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหนิแกรนติ

และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษยต์รงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลกัช ิน้โบว์

แดงของทา่นชือ่โมโนลทิ (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นําทา่นชมลานกระโดดสกโีฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski 

jump arena)นี้ตัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขาเป็นสถานทีจ่ัดการ

แขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี1952 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที1่1) 

 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั:ScandicHelsfyrหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ท ี ่12)   

นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ ( Viking Museum )จัดแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้ที่

สรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ 

นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจําวันทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 1,000 

ปี เป็นตํานานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นส ิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ใน

เรือ่งของการรบทําการคา้และออกสาํรวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคีํากลา่วว่าถา้ไม่มี

เรอืไวกิง้ก็จะไม่มยีุคทีรุ่่งเรอืงทีส่ดุ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที1่3) 

บา่ย   อสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่นคารล์โจฮนัสตรที Karl Johan Streetซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีเ่ลือ่งชือ่ของเมอืงออสโล สนิคา้ของฝากทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วคอื 

เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ 

วนัทีห่า้เมอืงคาลสตทั-เมอืงออสโล (นอรเ์วย ์) – อทุยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสกโีฮเมน

โคเลน่ 

บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 

วนัทีห่กออสโล(นอรเ์วย ์) – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ  - ยา่นคารล์โจฮนัสตรที- ลอ่งเรอื
DFDS 

บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



 
    สมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืสาํราญ (Port) เพือ่ลอ่งเรอืสําราญดเีอฟดเีอสจากเมอืงออสโลประเทศนอรเ์วยส์ู่

เมอืงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway Cruise from Oslo , Norway to Copenhagen , 

Denmark) บนเรอืสาํราญพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้งซาวน่า, สปา, โรงภาพยนตรแ์ละจุดชม

ววิฯลฯสิง่อํานวยความสะดวกแบบครบครัน 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็กเพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1คนืเพือ่ความสะดวก

ในการเดนิทางของทา่นกระเป๋าใบใหญจ่ะถกูโหลดทีใ่ตท้อ้งเรอื ** 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนเรอื(มือ้ที ่14)(พเิศษ !! เมนบูฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน) 

    หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั:บนเรอืสําราญดเีอฟดเีอสหอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษเพือ่ตรวจสอบหอ้ง

วา่งและมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละเร ิม่ตน้ประมาณ4,000-5,000บาทโดยชําระคา่บรกิารสว่นนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนัจาก
ตา่งประเทศรวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็มไมว่า่กรณีใดก็ตามและทางบรษิทัจําเป็นตอ้งจอง
หอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีก่ําหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทางท ัง้นีท้างบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื(มือ้ที ่15) 

   เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นําทา่นเทีย่วชมเมอืงโคเปนเฮเกน 

แวะถา่ยรูปคูก่บั เงอืกนอ้ย( Little 

Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมอืง ใกลก้นั

เป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้

และเรอืสาํราญเทยีบทา่อยู่ ชมนํา้พแุหง่

ราชนิเีกฟิออน ( Gefion Fountain)มี

ตํานานเลา่ขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รง

อทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิ

โดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลกู

ชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิข ึน้มา

จากใตน้ํ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ใน

ทกุวันนี้ 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดโคเปนเฮเกน(เดนมารก์)–ลติเติล้เมอรเ์มด – นํา้พแุหง่ราชนิเีกฟิออน–พระราชวงัอ

มาเลยีนบอรก์บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง 



 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี(มือ้ที1่6) 

บา่ย   นําเทีย่วชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace)บรเิวณดา้นนอกทีป่ระทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์

แห่งเดนมารก์นับตัง้แตค่.ศ. 1794 ตกแตง่แบบ

สไตลร็์อคโคโคแ่ละจะมกีารเปลีย่นทหารยาม

หนา้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระราชนิี

นาถเสด็จประทบัอยู่ทีน่ี่จากนัน้ใหอ้สิระทา่นชม

บรเิวณจัตรุัสซติีฮ้อลล์  (City Hall) จุดถา่ยรูป

สวยงามประจําเมอืงและทา่นจะสามารถสมัผัส

บรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืงชอ้ปป้ิง

สนิคา้ย่านถนนสตรอยก์ (Stroget Street)

ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุในโลกเริม่จากศาลาว่า

การเมอืงไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัอาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 

Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

*เพือ่ความสะดวกของทา่นในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้ใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั * 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั:Scandic Hvidovre หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่17) 

    นําทา่นเขา้ชมทา่เรอืนฮูาวนN์yhavnเป็นเขตทา่เรอือันเกา่แกข่องโคเปนเฮเกนตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันออกของตวัเมอืงตาม

ประวัตไิดก้ลา่วไวว้่าพระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ทรงรับสัง่ใหส้รา้งทา่เรอืใกล ้ๆ ตวัเมอืงหลวงเพือ่ใหส้ะดวกง่ายตอ่การขนยา้ย

สนิคา้และใชเ้ป็นทา่เรอืพาณชิยส์าํหรับเรอืจากทัว่ทกุมุมโลกมาเทยีบทา่ในวันอากาศดีๆ ถอืเป็นศนูยร์วมของ

นักทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกทานอาหารชมบรรยากาศชลิๆ 

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานโคเปนเฮเกน 

18:00 น.เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ 

22:35 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานโดฮาโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิทีQ่R164 

 

 

 

วนัทีแ่ปดทา่เรอืนฮูาวน-์ ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน 



 

05:50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดัเมอืงโดฮาประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

    ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาทบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08:00น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิทีQ่R832 

    ** ใชเ้วลาบนิประมาณ6 ช ัว่โมง40 นาทบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19:00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ ,การเมอืง ,สายการบนิ ,

การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน25ทา่นขึน้ไปกรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

 - จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั  

 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

 - หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะ

ไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

3. การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

 - กรณุาชําระคา่มดัจํา (มดัจําทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ30,000 บาท 

 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ20-25วนักอ่นออกเดนิทาง 

 - ถา่ยรูป/สแกนสาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลสาํหรับยืน่วซีา่(เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์จัดสง่บรษัิทฯ เพือ่

ทําการสง่ชือ่ยืน่คํารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วัน หลงัจากทา่นชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์
 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  และ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  )กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท  มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ และนําสง่ใหก้บับรษัิทฯ พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์
 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ

เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 

5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

  (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนักรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม 
ไม่มหีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) 

 3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

วนัทีเ่กา้ทา่อากาศยานโดฮาประเทศกาตาร-์ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 



 
 5. คา่น้ําหนักกระเป๋าสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์นํา้หนกั30กโิลกรมัถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บและกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีก

เก็บ 

6. การประกนัการเดนิทางบรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบั MSIG แบบ

แผนประกนัภยัแบบEASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ดงันี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ

ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ์วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ์วงเงนิคุม้ครอง  2,000,000 บาทผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ  
76-80 ปีบรบิูรณ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 1-75 วงเงนิคุม้ครอง  100,000 บาทผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ  

76-80 ปีบรบิูรณ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภยัประกันภยัเดนิทางอันนี้โดยทัง้นี้การทํา

ประกันนี้จากบรษัิทมากกวา่ขอ้บังคับตามพ.ร.บ.ธรุกจินําเทีย่วทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่วทําประกันเฉพาะอบุัตเิหตใุน
การเดนิทางเทา่นัน้แตท่ัง้นี้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ได ้

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 7. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการทวัร ์พรอ้มคนขบัรถ  

  (กฎหมายสหภาพยุโรป ไมอ่นญุาตใหพ้นกังานขบัรถทํางานเกนิ 12 ชม./วนั) 

8.รวมคา่วซีา่แลว้ หากทา่นทีม่วีซีา่แลว้ หกัคา่วซีา่ออก 2,200 บาท 
 

6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น  

7. คา่ทวัรร์วมVat เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ 
 

7.หมายเหต ุ:กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ20ทา่น 

2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิส ิง่ของสญูหายอันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรมและ

อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ

ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  



 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12.การประกนัการเดนิทางบรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัMSIG แบบแผนประกนัภยั

แบบEASY 3 โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิทมากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทํา

ประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์MSIGได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้ตวัแทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

 

เอกสารประกอบการยืน่คํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวเีดน) 

ระยะเวลาดําเนนิการพจิารณาวซีา่15-20 วนัทําการ 

** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายในระยะเวลา 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่บรษิทัฯ **  

โปรดดําเนนิการตามคําแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเงือ่นไข  

รวมถงึเอกสารทีใ่ชสํ้าหรบัยืน่คํารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา  

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํา่กว่า6เดอืนกอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้เหลอื

อย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่(หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่นจัดสง่

ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษัิททวัร ์     เพือ่นําไปแสดงตอ่สถานทตู 

 

2. รปูถา่ยรปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด2x1.5นิว้หรอื 4.5x3.5cm จํานวน2ใบรูปถา่ยมอีายุไม่เกนิ  3เดอืนหา้มตกแตง่

รูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

(ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั(ถา้ม)ี 

 - สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาบัตรขา้ราชการ(ภาษาไทย) 
 



 
หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 - สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า20ปี(บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร  
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า20ปี(บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 - สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร  

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาหรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิาหาก

เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดาจะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้่าย

การเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่าํนักงานเขต/อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบ

สาํเนาพาสปอรต์/สาํเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทาง

ราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายโดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้ม

กบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา -มารดาหย่ารา้งจะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมี

รายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทํางานทีทํ่างานปัจจุบัน(เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจุบัน  โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน , และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป  (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ  

ใหใ้ช ้European แทน)และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบกําหนดวันลา พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอย่าง

ชดัเจน(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้าํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ ( DBD), (คดั

สาํเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรอง ฉบับจรงิ จากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตรและใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการกรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้นใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสามจํีาเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม(ีSponsor Letter)ระบุชือ่-สกลุ   วัน เดอืน ปีเกดิของ

สามแีละบุตรทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6กรณี กจิการ ทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน  อาท ิรา้นขายของทัว่ไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ

จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้ม แนบหลกัฐานหรอื เอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ(เอกสารมอีายุ 15 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

5.1กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Statement บัญชเีงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลงั 6เดอืน(กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชี

ทีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ตํา่กว่า 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทาง

การเงนิเพยีงพอครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภ่มูลิําเนา 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองเขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้มขอ

หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ และหนังสอืสนับสนุนคา่ใชจ้่าย จากธนาคาร  (Bank Guarantee) และ Statement รายการเดนิ

บัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) 

 

 ทัง้นี้ ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา  / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั

เทา่นัน้!! กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษและสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 



 
หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูรณ์ (Bookbank)หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขทีก่ําหนด 

ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงัทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนับญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่กรุณากรอกแบบฟอรม์สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิเนื่องจากบรษัิทฯ 

ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอวซีา่และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตวัแทน

ผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผล

ใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย  กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์ พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัที  !!หาก

ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถงึแมว้่าทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ผูส้มัครบางทา่น  ทางบรษัิทฯขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม ที่

สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ)ทัง้นี้บรษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ ไปอํานวยความสะดวก แกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน

กบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิ จากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืให ้ทา่นจัดสง่เอกสาร

ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง ภายหลงัจากได ้ รับวซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีน สถานทตู เพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น

เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คํารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จําเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมายเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้(ประเทศสวเีดน) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

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

2. ชือ่ -นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

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

4. เพศ  ชาย      หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามสาํเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษ) 

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

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

โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั(หากประกอบกจิการคา้ขายโปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์.............โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล.์......................... 

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

9. สถานภาพ  โสด   ⃣  สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

หย่า   ⃣  ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣แยกกนัอยู ่

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

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

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

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้

เลขพาสปอรต์.....................วันออก.....................วันหมดอายุ..................ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14.ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไม่เคย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                ไม่เคย      เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)……………………………………… 



 
17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

  ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให(้บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เชค็เดนิทาง    กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

 บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณีวี

ซา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดสง่ สาํเนาหนา้พาสปอรต์ และ  แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสาํหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์     พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่รับผดิชอบ

ทกุกรณี 

  - ก รุณากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทตู 

เนื่องจาก ขอ้มูลทัง้หมด  บรษัิทฯจําเป็น ตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผ่านระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการทํางานของทา่นใหช้ดัเจน (ระบุเป็น

ภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง(Passport) และเอกสารฉบับจรงิสาํหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึ

วันนัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 

 

 

 

 


