
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สแกนดเินเวยี  9วนั6คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแ์อรเ์วย ์Qatar Airways (QR) 

พกับนเรอืสําราญ 2 คนื สวเีดน 2 คนื นอรเ์วย ์1 คนื เดนมารก์ 1 คนื 
ฟินแลนด ์ ♥ เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) ราชาแหง่ทะเลบอลตคิ ชมโบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ และ วหิารอสุเพนสกี ้

 
     สวเีดน  ♥กรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) ชม จตัุรสักสุตาฟ อดอฟท ์และ ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ 
        เมอืงเออเรบลู (Orebro)ชมปราสาทเออเรบลู  เมอืงคาลสตทั (Karlstad) 

 
   นอรเ์วย ์ ♥กรงุออสโล (Oslo) ชมอทุยานหนิฟรอกเนอร ์ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ 
        พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ ( Viking Museum ) 

 
   เดนมารก์  ♥ กรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ถา่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid)  
          ชมนํา้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน  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 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออก4 ประตู 8 เคานเตอร ์Q สายการบนิ กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่
บรษิทัคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ ัง่ 
โหลดสมัภาระ และออกเดนิทางสู่สนามบนิ ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 
ช ัว่โมง 39 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

21.05 น. เดนิทางสูท่่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR839  
00.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

 
02.00 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR303  
  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
07.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงเฮลซงิก ิกรุงเฮลซงิก ิ

ประเทศฟินแลนด(์เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 
5ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) นําท่านผ่านพธิีการตรวจคน
เขา้เมือง และพธิีการทางศุลกากร จากนัน้ นําท่าน
ขึ้นรถโคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงก  ิ
(Helsinki)(ระยะทาง 20 ก.ม./ใชเ้วลา30นาที)  
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศ รมิชายฝ่ัง
อา่วฟินแลนด ์จากนัน้ นําท่านสู่ เซเนท สแควร ์(Senate Square)จตุรัส
กลางเมืองที่ใชจ้ัดกจิกรรมใหญ่ ๆ กลางจตรุัสม ีอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซาน
เดอร์ ที่ 2 (Alexander II Monument) ประดษิฐานอยู่ ถัดไปดา้นบนเป็น 
วหิารอุสเพนสกี ้(Uspensy Cathedral)เด่นตระหง่านตามแบบฉบับ
สถาปัตยกรรมรัสเซยี เน่ืองจากถูกปกครองดว้ยรัสเซยี (Russia)มานานถงึ 
100 ปี จากนั้น นําท่านชม  โบสถเ์ทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio 
Church) หรือเป็นที่รูจ้ักกันในนาม โบสถห์นิ (Rock Church) แต่เดมิเป็น
ภูเขาหนิแกรนติใหญ่ทีต่ัง้เกะกะอยู่กลางเมอืง เกอืบจะถูกระเบดิทิง้อยู่รอมร่อ 
โชคดทีี่มกีารระดมความเห็นเสนอใหก้อ่สรา้งเป็นโบสถ ์จนกลายเป็นสถานที่ข ึน้ชือ่มาจนทุกวนัน้ี โดยเฉพาะชาวญีปุ่่ นที่
มักจะเดนิทางมาประกอบพธิีสมรสกันที่น่ี อาจจะเป็นเพราะลกัษณะโบสถแ์ห่งน้ีเก๋ไก๋ดว้ยดไีซน์ ผนังเป็นหนิแกรนิต 
ดา้นบนระบายโปร่งใหแ้สงเขา้ หลงัคาประดับดว้ยลวดทองแดงหนา 1 นิ้ว นํามาขดเป็นวงกลมใหญ่ดแูปลกตา แต่ชวน

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2  ปี  
 

พกัเดีย่ว
เพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

25 กมุภาพนัธ ์- 04 มนีาคม 63 65,900 (เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 
50% ของราคาทวัร ์

12,500 25  

13 - 21 มนีาคม 63 65,900 12,500 25  

วนัทีห่นึง่     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ – ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์ 
 

วนัทีส่อง  ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์– เฮลซงิก ิ(ฟินแลนด ์) –จตัรุสัเซเนท – โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ  
มหาวหิารอุสเพนสกี ้ออรธ์อดอกซ – มารเ์กตสแควร ์– เรอื Silja (พกับนเรอื)                            

                                                                                                         บรกิารอาหารเทีย่ง, เย็น(Buffet)                                        



 

ใหห้วาดเสยีวไม่ไดส้ําหรับพวกทีช่อบสาบานใหฟ้้าผ่าซึง่เป็นโบสถท์ีม่ีสถาปัตยกรรมแปลกกวา่ที่อืน่โดยสรา้งเขา้ไปใน
ภูเขาหนิแกรนติทัง้ลกูและมรีะบบเสยีงทีด่ทีีส่ดุหนุ่มสาวชาวเฮลซงิกนิยิมมาจัดงานแตง่งานกนัทีโ่บสถน้ี์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่)  
            หลงัรับประทานอาหารกลางวัน นําท่านชม “ตลาดนัดรมิทะเล” Market Square ตลาดย่านใจกลางเมอืงที่ขายของที่

ระลกึแก่นักท่องเที่ยว แหล่วงขายปลานานาชนิด รวมไปถึงอาหารและผลไมอ้ีกมากมาย จากนั้น นําท่านเดนิทางสู่
ท่าเรือเพื่อเช็คอนิขึน้เรือ Silja จากเฮลซงิกไิปยังเมืองสตอกโฮลม์ ชมววิทวิทัศน์ระหว่างทาง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ
ระหว่างสองเมืองหลวงทรงเสน่หข์องสแกนดเินเวยี** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระ
สําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนืเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่นกระเป๋าใบใหญ่จะถกูโหลดทีใ่ต้
ทอ้งเรอื **   

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื (มือ้ที2่)  
(พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน)หลงัรับประทานอาหาร อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยั เพลดิเพลนิ
ไปกบักจิกรรมตา่งๆไม่วา่จะเป็นไนทค์ลบั ชอ้ปป้ิง รวมไปถงึโชวต์า่งๆบนเรอื (จะไมร่วมคา่เขา้ชมตา่งๆภายในเรอื ) 

       ทีพ่กั: บนเรอืสําราญ ซลิเลยี ไลน ์(Silja Line cruise )   
หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืเทยีบเทา่ 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท ีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบหอ้งวา่งและม ี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ เร ิม่ตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาทโดยชําระคา่บรกิารสว่นนีท้นัทที ีห่อ้งพกัถูกยนืยนัจากตา่งประเทศ รวมไป
ถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็มไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจาํเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐาน
ทีก่ําหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade)ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทางท ัง้น ีท้าง
บรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ** 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื(มือ้ที3่) 
    เรอืเทียบท่า ณ ท่าเทยีบเรอืกรุงสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง) เป็นนครหลวงอนังดงามที่สุดในสแกนดเินเวยี จนไดร้ับขนานนามว่า 
ราชนีิแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลา
เร็น (Lake Malaren) ทําใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยู่บนพื้นน้ํา มี
สถานที่สําคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา,พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง,มหาวหิารแห่งเมือง,
พระราชวังหลวงและพธิีเปลี่ยนการ์ดทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ 
จากนั้น นําท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลา
สรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้ง
ดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1911 และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับ
รางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที4่)                     

วนัทีส่าม   เมอืงสต็อคโฮลม์  ประเทศสวเีดน – City Hall – ยา่นเมอืงเกา่ – จตัรุสักุสตาฟ อดอฟท ์–  
                ถนน(Drottninggatan)                                                                บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



 

บา่ย   นําท่านเยีย่มชม Old Town ซึง่เป็นเขตเมืองเกา่แห่งสต็อคโฮลม์ เต็มไปดว้ยทีอ่ยู่อาศยัสมัยโบราณของศตวรรษที1่3 
ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบา้นเรื่อนไดอ้ย่างดี ซึง่ถนนในเมืองยังใชปู้ดว้ยกอ้นหินสีเ่หลี่ยมเล็ก ๆ อีกทัง้ตกึราม มี
ทัศนียภาพสวยทีสุ่ดของกรุงสตอกโฮลม์ เชญิเดนิเทีย่วชมบรเิวณเมืองเก่าแก่ทีส่วยงามราวกบัภาพวาด ยอ้นสูอ่ตดีอัน
รุ่งเรอืง ทีปั่จจุบันยังทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยุคกลาง และยังเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวงัหลวง รัฐสภา มหาวหิาร 
ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนัน้ นําท่านเยี่ยมชม Kungliga Slottet ( Royal Palace ) และ 
จตัุรสักุสตาฟ อดอฟท ์ที่มีอกีชือ่ที่รูจ้ักกันเป็นอย่างดวี่า Stortorget ซึง่เเปลว่า 
จัตุรัสใหญ่ เป็นจัตุรัสที่มีความเก่าเเก่อย่างมากเเละกวา้งขวางโอ่อ่า ดว้ยพื้นอฐิสี
เเดงที่มีความสวยงามเเละเป็นรูปลักษณ์ลายเลขาคณิตที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
เลย สว่นผนังโดยรอบของอาคารตา่งๆ ก็นับวา่สวยงามเป็นอย่างยิง่ จากนัน้ นําท่าน
สามารถเดนิสู ่ถนนชอ้ปป้ิง)Drottninggatan) ชอ้ปป้ิงสนิคา้และของที่ระลกึที่ 
หา้งสรรพสนิคา้ NK หา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรปเหนือ ถนนคนเดนิทีม่รีา้นคา้มากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที5่)  
 หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Quality Hotel Globe หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง( 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที6่) 
    นําท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณ

อายุร่วม 400 ปีทีก่ษัตรยิก์สุตาฟที่2รับสั่งใหส้รา้งเป็นเรอืรบใหญ่ทีสุ่ด
ในยุโรปในสมัยนัน้ แต่เพยีง 20 นาทีลงน้ําเรือวาซ่าที่ยิง่ใหญ่ก็จมลง
อยู่ใตท้ะเลมากกว่า 300 ปี ถึงไดกู้ข้ ึน้มาขึน้มา เน่ืองจากสามารถ
รักษาชิน้ส่วนเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นตแ์ละตกแต่งประดับ
ประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เป็นทรัพย์สมบัตทิางศลิปะที่โดด
เด่น โดยตอ้งนําชิน้ส่วนหลายลา้นชิน้ที่กระจายไปทั่วทอ้งน้ําแถบนัน้
มาปะตดิปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเออเรบลู 
(Orebro) (197กโิลเมตร/ ใชเ้วลา 3.30 ช.ม)เมอืงป้อมและปราสาท
รมิแม่น้ําอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมืองเออเรบลูนัน้ตัง้อยู่บนฝ่ัง
ตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชือ่เสียงของ
สวเีดนนําท่านผ่านชม ปราสาทเออเรบลู (Orebro Castle) ที่ตัง้
ตระหง่านอยู่บนเกาะเล็กๆ รมิแม่น้ําสวารต์านซึง่เป็นปราสาทหรอืป้อม
ปราการในยุคสมัยกลาง ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี สรา้งขึน้ครัง้แรกใน
ราชวงศ์วาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือว่าเป็นส่วนที่
เกา่แกท่ีสุ่ดสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 หอ้งพักบางหอ้งของปราสาทถูก
ใชเ้ป็นหอ้งเรยีนสําหรับนักเรยีนจากโรงเรยีน Karolinska  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารนานาชาต ิ  (มือ้ที ่7) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) (112 กม./2ชม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมือง

สต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่น้ี สรา้ง
เมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมืองจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ที่น่ีมโีบสถ์
ใหญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตรุัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจําจังหวดั และสะพานหนิ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที8่)  
 หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Scandic Karlstad city หรอืระดบัใกล้เคียง
กนั 
 (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัด
หมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงสต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – เออเรบลู (สวเีดน) – เมอืงคาลสตทั                             
                                                                                                      บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 



 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่9) 
      นําท่านเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) (220 กม./3ชม.) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) เมอืงทีถู่กสถาปนาขึน้เมือ่

ประมาณ 60 ปี แตม่ปีระวตัศิาสตรย์อ้นหลงักวา่ 900 ปี  
เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่0) 
บา่ย     นําท่านเที่ยวชมเมืองออสโล จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร  ์(Vigeland Sculpture Park , 

Frogner Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลัก
หนิแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ่งชวีติของมนุษย  ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตัง้ของรูป
แกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ โมโนลทิ (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแท่งเดยีว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นําท่านชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen 

ski jump arena) น้ีตัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็น
สถานทีจ่ัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่1)  
 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

 ทีพ่กั: Scandic Helsfyr หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7
วันกอ่นวันเดนิทาง( 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่12)         
                  นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ ( Viking Museum ) จัด

แสดงเกีย่วกับเรือไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขุด
ไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากน้ียังจัดแสดงเกีย่วกบัเครือ่งมอืใน
ชวีติประจําวนัทีม่ีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิง้เรือ
ถอืเป็นสิง่ที่สําคญัที่สุด เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบทํา
การคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคํีากลา่ววา่ถา้ไม่มเีรือไวกิง้ก็
จะไม่มยีุคทีรุ่่งเรอืงทีส่ดุ 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่3) 
บา่ย   อสิระชอ้ปป้ิงที่ย่านคารล์โจฮนัสตรที Karl Johan Street ซึง่เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงที่เลือ่งชือ่ของเมืองออสโล สนิคา้ของฝากที่เป็นที่นิยม
ของนักท่องเทีย่วคอื เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้  

    สมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสําราญ (Port) เพื่อ ล่องเรอื
สําราญ ดีเอฟดีเอส จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  (DFDS Scandinavian Seaway 
Cruise from Oslo , Norway to Copenhagen , Denmark) บน เ รื อ
สําราญ พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ปลอดภาษี , รา้นอาหาร , หอ้งซาวน่า , 
สปา , โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อํานวยความสะดวกแบบ
ครบครัน 

วนัทีห่า้      เมอืงคาลสตทั  -  เมอืงออสโล (นอรเ์วย ์) – อุทยานฟรอกเนอร ์- ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่                  
                                                                                                          บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง, เย็น 

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



 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระสําหรบัคา้งคนืบนเรอืสําราญ 1 คนื เพือ่ความ
สะดวกในการเดนิทางของทา่นกระเป๋าใบใหญจ่ะถกูโหลดทีใ่ตท้อ้งเรอื ** 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนเรอื (มือ้ที ่14) (พเิศษ !! เมนู บฟุเฟ่ตส์ไตลส์แกนดเินเวยีน)  
    หลงัรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 ทีพ่กั: บนเรอืสําราญ ดเีอฟดเีอส หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล  (Sea View Cabin) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ตรวจสอบ
หอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ เร ิม่ตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคา่บรกิารสว่นนีท้นัททีีห่อ้งพกัถกู
ยนืยนัจากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทั
จําเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบัมากกวา่มาตรฐานทีกํ่าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์น
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรอื (มือ้ที ่15) 
         เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นําท่านเที่ยวชมเมือง

โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคูก่บัเงอืกนอ้ย(Little Mermaid) สัญลกัษณข์องเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ที่มี
เรือสนิคา้และเรือสําราญเทียบท่าอยู่ ชมนํา้พุแห่งราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มีตํานานเล่าขานว่า "เทพ
เจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนีิเกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถ
พืน้ดนิขึน้มาจากใตน้ํ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทุกวนัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด      โคเปนเฮเกน(เดนมารก์) – ลติเต ิล้เมอรเ์มด – นํา้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน – พระราชวงัอมาเลยีน
บอรก์                                                                                      บรกิารอาหารเชา้, เทีย่ง 



 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่6) 
บา่ย   นําเทีย่วชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกทีป่ระทับในฤดหูนาวของราชวงศ์

แห่งเดนมารก์นับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วงัทุกวนัตอนเที่ยง
เมื่อสมเด็จพระราชนีินาถเสด็จประทับอยู่ที่น่ี  จากนัน้ใหอ้สิระท่านชมบรเิวณจัตุรัสซติี้ฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูป
สวยงามประจําเมอืง และท่านจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์
(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ที่ยาวที่สุดในโลก เริม่จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดที่ Kongens Nytorv ทีม่ีสนิคา้
แบรนด์เนมชื่อดัง  อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, 
Burberry ฯลฯ 

 *เพือ่ความสะดวกของทา่นในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ ใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั* 
นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
 ทีพ่กั: Scandic Hvidovre หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที ่17) 
    นําท่านเขา้ชม ทา่เรอืนูฮาวน ์Nyhavn เป็นเขตท่าเรืออนัเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันออกของตัวเมือง 

ตามประวตัไิดก้ลา่วไวว้่า พระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ทรงรับสัง่ใหส้รา้งท่าเรอืใกล ้ๆ  ตัวเมืองหลวง เพือ่ใหส้ะดวกง่ายตอ่การ
ขนยา้ยสนิคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์ําหรับเรอืจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวนัอากาศดีๆ  ถอืเป็นศนูยร์วมของ
นักท่องเทีย่ว สามารถเลอืกทานอาหารชมบรรยากาศชลิๆ  

                 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน   
18:00 น.    เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน ใหท้่านมีเวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ 
22:35 น. เหนิฟ้าสูท่่าอากาศยานโดฮาโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR164 
 
 
  

วนัทีแ่ปด    ทา่เรอืนูฮาวน ์- ทา่อากาศยานโคเปนเฮเกน   



 

 
 05:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
    ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
  08:00 น. เหนิฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR832 
    ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
  19:00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

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

 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 
 - จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
 - หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
 - หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

3. การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
 - กรณุาชําระคา่มดัจาํ (มดัจาํทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 30,000 บาท 
 - คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง 
 - ถ่ายรูป/สแกน สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลสําหรับยืน่วซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์ จัดสง่บรษัิทฯ 

เพือ่ทําการสง่ชือ่ยืน่คํารอ้งขอรับควิวซีา่ ภายใน 3 วนั หลงัจากท่านชําระเงนิมัดจําคา่ทัวร ์
 

**สําคญั  **สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางกลับ-เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป 6 จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า)  และ
จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กวา่ 3 หนา้  (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท  มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ และนําสง่ใหก้บับรษัิทฯ พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการชําระเงนิมัดจําคา่ทัวร ์
 
 
4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
5. อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
      (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  
 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั กรณีพัก 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม 

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) 
 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 5. คา่น้ําหนักกระเป๋า สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีก
เก็บ 
6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG 

แบบแผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

วนัทีเ่กา้    ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  



 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิรูณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิรูณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิรูณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
- คา่รักษาพยาบาลในต่างประเทศผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุ 
76-80 ปีบรบิรูณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยทีม่ีอายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันที่มอีายุ 
76-80 ปีบรบิรูณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโ้ดยทัง้นี้การทํา
ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ.ธุรกจินําเที่ยว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะ
อบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ
ไซด ์MSIG ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 7. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการทัวร ์พรอ้มคนขบัรถ  
  (กฎหมายสหภาพย ุโรป ไมอ่นุญาตใหพ้นกังานขบัรถทาํงานเกนิ 12 ชม./ วนั) 

8.รวมคา่วซีา่แลว้ หากทา่นทีม่วีซีา่แลว้ หกัคา่วซีา่ออก 2,200 บาท 
9.คา่ทวัรร์วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

6. อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจาํต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
 

7. หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้ 

11.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   



 

12.การประกันการเดนิทาง บริษัทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยทัง้น้ีการทําประกันน้ีจากบรษัิทมากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันํา
เทีย่ว ทาํประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้ตัวแทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  

14.ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ 

 
เอกสารประกอบการยืน่คาํรอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (ประเทศสวเีดน) 

ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซี่า 15-20 วนัทาํการ 
** กรณีผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายในระยะเวลา 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่บรษิทัฯ ** 

โปรดดําเนนิการตามคําแนะนําของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเง ือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ําหรบัยืน่คํารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจาํ 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมีจํานวนหนา้
เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า (หากมีอายุไม่เพยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อน
จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร์      เพื่อนําไปแสดงต่อ
สถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม
ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ท่านจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กวา่20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน 
(พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายที่เด็กแสดงตวัยื่นคํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทาง



 

ไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่ที่รับยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการ
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทาํงาน ทีทํ่างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที่ท่านทํางานปัจจุบัน   โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ให ้
ใช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวนัลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอย่าง
ชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ําเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
สําเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ําเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรือสาม ี  ในกรณีที่
ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสามี จําเป็นตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ 
ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาทิ รา้นขายของทั่วไป, อาชีพอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร
ประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (เอกสารมอีายุ 15 วนั กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้า่ยเอง ใช ้Statement บัญชีเงนิฝากออมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิ
บัญชทีี่สมบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลบัสูภู่มลํิาเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมายชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้มขอ
หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ และหนังสอืสนับสนุนคา่ใชจ้่ายจากธนาคาร (Bank Guarantee) และ Statement รายการเดนิ
บัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ ์มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) 
 

 ทัง้น้ี ผูท้ีส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี-่นอ้งทอ้งเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน้!! 
กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 
หมายเหต:ุ หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรพัยไ์มส่มบรูณ ์(Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลมุตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 

ท่านจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลสําหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจากบรษัิท
ฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตวัแทน
ผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า หรอือาจสง่ผล
ใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมื่อท่านชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หาก
ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ําระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
 



 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านจัดส่งเอกสาร
ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทูตเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธินํ์าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คํารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จาํเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
จาก ศูนยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวเีดน) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย          หญงิ 
5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 
    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู่ 
10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
14. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่)  

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

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 



 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 
                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 
18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 
   เงนิสด  

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู         กรณีวี
ซา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสําหรับยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่รับผดิชอบ
ทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 
เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการทํางานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุเป็น
ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์กอ่นถงึ

วนันัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ท่านจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 


	โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

