


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SQR07 ROAM AROUND SCANDINAVIA  
เทีย่ว... สแกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วย์ เดนมารก์ 9วนั 6คนื 

 

เยอืนคาบสมทุรสแกนดเินเวยี ดนิแดนแหง่ยโุรปเหนอื 
สวเีดน เยีย่มชม พิพิธภัณฑ์วาซา จุดชมวิวฟยลักาทัน อาคารรัฐสภา ย่านเมืองเก่า Gamla Stan  
                       พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม ปราสาทโอเรโบรเมืองคาร์ลสตัด โบสถ์คาร์ลสตัด อนุสรณ์สถานสันติภาพ 
นอรเ์วย ์ ถา่ยภาพ สวนมนุษยชาติ Vigeland โอเปร่าออสโล ป้อมปราการอาเกิชฮึส มหาวิหารออสโล พระราชวังออสโล 
เดนมารก์ เชค็อนิแลนดม์ารค์ น ้าพุเกฟอิอน ป้อมคาสเทลเลท รูปปั้ นนางเงือก พระราชวังอมาเลียนบอร์ก  
                        พระราชวังคริสเตียนบอร์ก หอสังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์  และช้อปป้ิง ถนนคนเดิน Strøget 

         **เปิดประสบการณ์สัมผัสการล่องเรือส าราญสุดอลังการ!! พร้อมพักบนเรือ 1คืน** 
 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
“สายการบนิทีด่ทีีสุ่ดในโลก (The World's Best Airline)” 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  

(บาท) 
ราคาเด็ก 2-11 ปี   

(บาท) 
ราคาเด็ก  2-11 ป ี
ไม่เสริมเตยีง 

(บาท) 

พักเดีย่ว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

03-11 พฤษภาคม 2566 69,900 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 14,500 บาท) 

 

64,400 14,500 25  

31 พฤษภาคม – 
08 มถิุนายน 2566 69,900 64,400 14,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 



◼ FLIGHT:  
DEPARTURE :    QR833 BKK-DOH 20.25-23.40   / QR169 DOH-ARN 01.50-07.15   
RETURN    :    QR162 CPH-DOH 09.50-16.45   /  QR830 DOH-BKK 19.25-06.15    

 

 

17.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 
AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

20.25 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR833 
23.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
 

 

01.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR169 
07.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) 
(ระยะทาง 42 ก.ม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเวน ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเล โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ท าให้เมือง
สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอีกด้วย น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วาซา (Vasa Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง โดดเด่น และล ้าค่าเป็นอย่างมาก โดย วาซา คือเรือรบแห่งราชอาณาจักร
สวีเดน เป็นเรือรบท่ีย่ิงใหญ่สง่างาม ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักสมัยโบราณนับร้อยช้ินท่ีท ามาจากไม้โอ๊กท้ังล า ท าให้
เรือล าน้ีทรงอานุภาพ น่าเกรงขาม และมูลค่าลงทุนแพงท่ีสุดในเวลาน้ัน (ค่าทัวร์ รวมค่าเข้าชม) จากน้ันน าท่านเดินทาง

วันท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพัก
เปลี่ยนเคร่ือง  QR833 BKK - DOH 20.25-23.40     

2 

QR169 DOH - ARN 01.50-07.15 ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์
ลันดา ประเทศสวีเดน – เมืองสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์วาซา – จุด
ชมวิวฟยัลกาทัน – อาคารรัฐสภาของเมืองสต็อกโฮล์ม - ย่านเมือง
เก่า Gamla Stan – พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม   

   
Quality Hotel Gliobe 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมืองโอเรโบร– ปราสาทโอเรโบร– เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์คาร์ลส
ตัด – อนุสรณ์สถานสันติภาพ                                                                                                                             

    Scandic Klaralven 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
เมืองออสโล -  สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park -  รูปปั้ น 
Gustav Vigeland Statue      

Scandic Sjolyst 4*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 

เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ – โอเปร่าออสโล – ป้อมปราการอาเกิช
ฮึส – มหาวิหารออสโล – พระราชวังออสโล - ถนน Karl Johans 
gate – สถานี DFDS Oslo Terminal – เปิดประสบการ์ล่องเรือ
ส าราญสู่ประเทศเดนมาร์ก                          

   
On board (Cabins with 

lower beds) 

6 
สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก –  
เมืองโอเดนเซ่ - เมือง Svendborg – เมืองโคเปนเฮเกน    

Scandic Sluseholmen 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 
เมืองโคเปนเฮเกน – น ้าพุเกฟอิอน – ปอ้มคาสเทลเลท – รูปปั้ นนาง
เงือก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – 
หอสังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์ - ถนนคนเดิน Strøget 

   
Scandic Sluseholmen 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

8 
ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน -  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศ
กาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  QR162 CPH - DOH 09.50-16.45 

    

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  QR830 DOH - BKK 19.25-06.15        

วันท่ีหน่ึง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง                                                

วันท่ีสอง     ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน – เมืองสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์วาซา – จุดชมวิวฟยัลกาทัน –  
                   อาคารรัฐสภาของเมืองสต็อกโฮล์ม - ย่านเมืองเก่า Gamla Stan – พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม     อาหาร เท่ียง,เย็น 
                      
                        



ถ่ายภาพอนัสวยงามที่ จุดชมวิวฟยัลกาทัน (Fjallgatan) สามารถมองเห็นวิวเมือง ท่ีมีตึกเรียงกันพร้อมมีแม่น ้าคั่นกลาง
และเรือขนส่งว่ิงผ่านไปมาอย่างสวยงาม ให้ท่านอิสระเก็บภาพความประทับตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) 
 น าท่านเดินทางชม อาคารรัฐสภาของเมืองสต็อกโฮล์ม 

(Parliament House) เป็นท่ีตั้งของรัฐสภาในสวีเดนหรือ
ท่ี รู้จักกันดี ในชื่ อ  Riksdag อาคารรัฐสภาได้ รับการ
ออกแบบในสไตล์นีโอคลาสสิกพร้อมส่วนหน้าสไตล์ฟื้ นฟู
บาโรก ด้านในอาคาร ประกอบไปด้วย หอประชุม ห้องโถง
ทางเดินท่ีสง่า ห้องสมุด ฯลฯ ให้ท่านได้เดินชมความ
สวยงามภายใต้อาคารได้ตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่าน
เช็คอินที่ ย่านเมืองเก่า Gamla Stan ย่านเมืองเก่าท่ีใหญ่
ท่ีสุดในยุโรป เป็นอีกหน่ึงแลนมาร์กของสต็อกโฮล์ม ท่ีมี
อาคาร บ้านเรือน ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความสวยงาม ในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน ซ่ึงปัจจุบันยังคงรักษาสภาพ
เก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี น าท่านถ่ายภาพบริเวณดา้นหน้า พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม (Royal Palace) พระราชวังท่ีสวย
สง่า พร้อมสถาปัตยกรรมบาโรกอันเก่าแก่ท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่ระแวกเดียวกันกับย่านเมืองเก่า ให้
ท่านอิสระถ่ายภาพความประทับใจและเดินชมรอบ ๆเมืองไดต้ามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) 
ท่ีพัก : Quality Hotel Gliobe 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

 

 



 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร(Orebro) (ระยะทาง 195 
ก.ม. / 2.30 ชม.) เป็นเมืองด้านการท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
มากแห่งหน่ึงของประเทศสวีเดน  น าท่านถ่ายภาพบรเิวณ
ด้านนอก ปราสาทโอเรโบร(Orebro Castle) ปราสาทท่ี
โดดเด่นเป็นสง่าต้ังอยู่ท่ามกลางเมืองและมีแม่น ้าล้อมรอบ 
ปราสาท เป็นป้อมปราการของปราสาทยุคกลางท่ีสวาร์
ตาน โดยส่วนท่ีเป็นหอคอยน้ันถือว่าเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของปราสาท และยังมีประวัติเร่ืองราวมากมายท่ีลึกลับอีก
ด้วย ให้ท่านเดินชมด้านนอกปราสาทตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) 
 น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 110 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีน่ารัก สัญลักษณ์

ของเมืองคือ รอยย้ิม เมืองน้ีข้ึนช่ือเร่ืองกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ และยังมีธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิอีกด้วย จากน้ันน าท่านเที่ยว
ชม โบสถ์คาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral) โดยการออกแบบของคริสเตียน ฮอลเลอร์ สร้างด้วยหินธรรมชาติและอิฐ
ฉาบปูน ใช้เวลาในการตกแต่งภายในประมาณหกสิบปี เป็นโบสถ์สไตล์บาโรกท่ีมีลักษณะแบบนีโอคลาสสิก น าท่าน
ถ่ายภาพกบั อนุสรณ์สถานสันติภาพ (Peace monument) สร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึงการสลายตัวของสหภาพอย่างสันติ
ระหว่างสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1905 อนุสาวรีย์แห่งน้ีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการ
ออกแบบของอนุสรณ์ท่ีผู้หญิงเหยียบหัวทหารชายน้ัน จึงได้รับเลือกให้เป็นรูปปั้ นท่ีอัปลักษณ์ท่ีสุดในสวีเดน  

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5) 

ท่ีพัก : Scandic Klaralven 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 

 

 
 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (ระยะทาง 220 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศ
นอร์เวย์ ศูนย์รวมความเจริญทางเศรษฐกิจ แหล่งประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมท่ีส าคัญของประเทศ มีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์แบบเก่าและแบบใหม่อยู่ ร่วมกันอย่างลงสวยงาม และเมืองน้ีมีการดูแลเอาใจใส่ใน
ส่ิงแวดล้อม และควบคุมเร่ืองมลภาวะอย่างเคร่งครัดท าให้ออสโลถูกขนานนามให้เป็น "ปอดของยุโรป" 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) 
 จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park สวนประติมากรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีมีมากกว่า 

200 ช้ิน โดยประติมากรชาวนอร์เวย์ Gustav Vigeland สร้างคอลเลกชันท่ีมีชื่อว่า "The Weirdest Statues in the 
World" ประติมากรรมท าจากบรอนซ์และหินแกรนิต สวนน้ีประกอบด้วยร่างมนุษย์ท่ีเปลือยเปล่าในรูปแบบต่าง ๆ และ

วันท่ีสาม     เมืองโอเรโบร– ปราสาทโอเรโบร– เมืองคาร์ลสตัด – โบสถค์าร์ลสตัด – อนุสรณ์สถานสันติภาพ   อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
                      
                        

วันท่ีส่ี          เมืองออสโล  ประเทศนอร์เวย์ - สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park -  รูปปั้ น Gustav Vigeland Statue   
                                                                                                                                                                                     อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
                      
                        



สถานการณ์ท้ังหมด แสดงให้เห็นถึงชีวิตมนุษย์ท่ีมีความบริสุทธ์ิท่ีสุด โดยเฉพาะเสาหินสูงท่ีมีรูปปั้ นร่างมนุษย์เปลือยกาย
ทับถมกัน ท าให้เกิดความสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก จากน้ันให้ท่านอิสระถ่ายภาพคูก่บั รูปปั้ น Gustav Vigeland 
Statue และเดินชมประติมากรรมต่าง ๆ ในสวนไดต้ามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8) 

ท่ีพัก : Scandic Sjolyst 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 
 
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) 
 น าทุกท่านเดินทางไปเช็คอนิเมอืงออสโล เริ่มตน้ที ่โอเปร่าออสโล (Oslo Opera House) สถาปัตยกรรมกลางเมืองออสโล

แลนด์มาร์คส าคัญ เป็นศูนย์วัฒนธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในนอร์เวย์ เป็นท่ีตั้งของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคาร
รูปทรงเลขาคณิตท่ีสร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อันสะดุดตา ออกแบบให้ดูเหมือนธาร
น ้าแข็งยักษ์โผล่ข้ึนมาจากน ้า และมีสะพานท่ีลาดเอียงสีขาวโพลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปต่อกันท่ี ป้อมปราการอาเกิชฮึส 
(Akershus Fortress) เป็นปราสาทและป้อมปราการท่ีตั้งอยู่
ในเมืองออสโล ปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบของสมัย
ฟื้ นฟูศิลปวิทยา ล้อมรอบด้วยหอป้อมปราการ เป็นปราสาท
เก่าแก่ท่ีมีอายุมากกว่า 700 ปี พ้ืนท่ีน้ียังคงเป็นของทหาร
และได้รับการป้องกันโดยหน่วยยามของพระองค์ และเป็น
ท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์สาธารณะอีกด้วย น าท่านสัมผัสกับ
ความงดงามของศาสนสถานที่ มหาวิหารออสโล (Oslo 
Cathedral) ตั้งอยู่บนจัตุรัสสตอร์ตอร์เวต โดยวิหารเก่าเเก่
เเห่งน้ีเป็นส่วนผสมของงานสถาปัตยกรรมในเเต่ละยุคท่ีลง
ตัว ด้วยสถาปัตยกรรมในเเบบบาโรก ก่อนท่ีจะมีการเสริมเติมเเต่งด้วยสถาปัตยกรรมในเเบบโกธิค เเละนีโอโกธิค ท าให้
มหาวิหารแห่งน้ีมีความสวยงามคู่กับเมืองออสโลมาเน่ินนาน น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวังออสโล (Royal Palace) 

วันท่ีห้า       เมืองออสโล – โอเปร่าออสโล – ป้อมปราการอาเกิชฮึส – มหาวิหารออสโล – พระราชวังออสโล - ถนน Karl Johans gate -   
                   สถานี DFDS Oslo Terminal – เปิดประสบการ์ลอ่งเรือส าราญสู่ประเทศเดนมาร์ก                          อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
                      
                         



ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 19 โดยเป็นท่ีพ านักของกษัตริย์ชาร์ลส์ท่ี 3 และเป็นท่ีประทับ
อย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์นอร์เวย์องค์ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) 
น าท่านเดินเล่นเดินช้อปบริเวณพระราชวังท่ีมีถนนสายหลักคือ ถนน Karl Johans gate เป็นถนนท่ีมีท้ังร้านค้าและ
ร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สถานี DFDS Oslo Terminal เปิด
ประสบการณ์ใหม่ให้ท่านได้สัมผัสการใช้ชีวิตบนเรือส าราญสุดอลังการ นอกจากความอลังการของเรือน้ันแล้วยังมีส่ิง
อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านปลอดภาษี สระว่ายน ้าบนดาดฟ้าเรือ อ่างแช่น ้าร้อน ห้องเล่นเกม บาร์ ไนต์คลับ 
ภัตตาคาร ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการล่องเรือในค ่าคืนน้ี (ค่าบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกบนเรือบางอย่าง ไม่รวมในค่าทัวร์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี11) 
ท่ีพัก : On board (Cabins with lower beds) 

   (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือส าราญ (ม้ือท่ี12) 
น าทุกท่านลงสู่ สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก และจากน้ันน าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโอเดนเซ่ 
(Odense) (ระยะทาง 165 ก.ม. / 2.30 ชม.)  เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นบ้านเกิดของนักเขียนชื่อดังอย่าง  ฮันส์ 
คริสเตียน แอนเดอร์เซน (Hans Christian Andersen) ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง The Little Mermaid , The Snow Queen (ท่ี
ดัดแปลงมาสู่ภาพยนตร์ดังอย่าง Frozen) , The Little Match Girl (เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ) , The Ugly Duckling (ลูก
เป็ดข้ีเหร่) เป็นต้น  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี13) 

วันท่ีหก      สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก – เมืองโอเดนเซ่ - เมือง Svendborg – เมืองโคเปนเฮเกน  
                                                                                                                                                                           อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
                      
                         



น าทุกท่านผ่านชม เมืองโอเดนเซ่ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันโด่งดังหรือแลนด์มาร์คของเมือง จากน้ันน าท่านแวะ
เที่ยวชม เมือง Svendborg  (ระยะทาง 50 ก.ม. / 1 ชม.)  เป็นเมืองบนเกาะของ Funen ระหว่างภาคใต้และภาคกลางของ
ประเทศเดนมาร์ก เป็นเมืองท่ีใหญ่อันดับสองของ Funen และยังเป็นเมืองท่ีขึ้นชื่อเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์อีกด้วย ให้ท่าน
อิสระเดินเล่นชมเมืองได้ตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) (ระยะทาง 168 ก.ม. / 
2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเดนมาร์ก ผู้คนส่วนใหญ่ต่างเรียกขานเมืองน้ีว่า เมืองแห่งเทพ
นิยาย เพราะมีสภาพแวดล้อมพร้อมบรรยากาศท่ีสวยงามและอากาศบริสุทธ์ิ ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม มีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตท่ีหลากหลายอีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี14) 
ท่ีพัก : Scandic Sluseholmen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 
 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (ม้ือท่ี15) 
น าทุกท่านถ่ายภาพเช็คอนิ น ้าพุเกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นอนุสาวรีย์ท่ีเป็นต านานในการสร้างประเทศเดนมาร์ก 
โดยมีต านานเล่าขานกันว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลให้พระนางเกฟอิอนกอบกู้ชาติ โดยพระนางได้แปลงร่างของ
โอรสท้ัง 4 ให้กลายเป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินข้ึนมาจากใต้น ้า ท าให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันน้ี แล้วชาวเดนนิชก็ได้
สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสท้ังสี่พระองค์ไว้เพ่ือเป็นเกียรติและเพ่ือเป็นการระลึกถึง 

จากน้ันน าท่านเที่ยวชมตอ่กนัที่ ป้อมคาสเทลเลท (Kastellet) เป็นป้อมรูปดาวท่ีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ท่ียังคงหลงเหลือ
อยู่ในยุโรปเหนือ ข้างในเป็นอาคารสีแดงๆ หลายตึกด้วยกัน รอบๆ ป้อมปราการล้อมรอบด้วยน ้าอย่างอุดมสมบูรณ์และมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

 
 
 

 

วันท่ีเจ็ด     เมืองโคเปนเฮเกน – น ้าพุเกฟอิอน – ป้อมคาสเทลเลท – รูปปั้ นนางเงือก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – พระราชวังคริส 
                   เตียนบอร์ก – หอสังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์ - ถนนคนเดิน Strøget                                                    อาหาร เช้า,เท่ียง 
                      
                         



และถ่ายภาพกับ รูปปั้ นนางเงือก (The little Mermaid) เป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กท่ีตั้งอยู่บนหินริมทางเดินน ้า รูปปั้ น
ท่ีมาจากเทพนิยายเร่ืองเด่นของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน บริเวณท่าเรือหลักของเมืองโคเปนเฮเกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี16) 
น าท่านเช็คอินกันต่อเนื่องที่  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 
(Amalienborg)  เป็นพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์
เดนมาร์ก ต้ังอยู่ริมน ้าทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน 
เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนเวรทหารท่ีเลื่องชื่อ เป็นท่ีตั้งของพระ
บรมรูปทรงม้าท่ีได้ชื่อว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ท้ังยังเป็น
ท่ีตั้งของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับราชวงศ์ท่ีจัดแสดงเร่ืองราวและ
ข้าวของส าคัญต่าง ๆ อีกด้วย จากน้ันน าท่านไปต่อกันที่ 
พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) หน่ึง
ในพระราชวังท่ีสวยงามและย่ิงใหญ่ท่ีสุดในประเทศเดนมาร์ก 
ภายในพระราชวังหลังน้ีประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญๆ หลายแห่ง อาทิรัฐสภา  ศาลฎีกาและห้องท างานของ
นายกรัฐมนตรี นอกจากน้ี หลายๆ ส่วนของพระราชวังยังใช้ในการจัดงานราชพิธีของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย หอ
สังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์ (The Round Tower) เป็นหอสังเกตการณ์เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมและจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองโคเปนเฮเกนได้อย่าง
กว้างไกล จากน้ันให้ท่านช้อปป้ิง ถนนคนเดิน Strøget แหล่งช้อปป้ิงปลอดรถยนต์ เป็นถนนคนเดินช้อปป้ิงท่ียาวท่ีสุด
สายหน่ึงในยุโรปท่ี 1.1 กม. ต้ังอยู่ท่ีใจกลางเมืองเก่าของโคเปนเฮเกน เป็นถนนท่ีมีชื่อเสียงมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพัก : Scandic Sluseholmen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 



 
 
 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (ม้ือท่ี17)   
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เท่ียวบินท่ี QR162 
16.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
19.25 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR830 
 
 
06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลาน้ัน  
ท้ังน้ีการเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักส าคญั 

 
► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึน จริงเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

วันท่ีแปด       ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน -  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง        อาหาร เช้า 
                      
                         

วันท่ีเก้า       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 
 

                                                                                                                    



5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ี
ต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม 
หรืออื่นๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน
แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับ
ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีน่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และ
การจัดท่ีน่ังของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 25 กิโลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน า้หนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบิน
เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 
เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน  แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  



5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเ ง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้
บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน  แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัท
ฯ 



13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 

ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัท าการ 

ผู้สมคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตัว และสแกนลายนิ้วมอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วีซา่ 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

 
 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 
มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 
ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เคร่ืองประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนัโดยเด็ดขาด 
รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 

 



** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่
สามารถใช้งานได้ ** 

 
 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่าน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท่ีส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานท่ี
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืน
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าท่ีท่ีรับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-
มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

 
จากน้ัน ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ท้ังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์  
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ท่ีแผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 
4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณเีป็นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนท่ีได้รับ, วัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียว (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European 
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 



(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีที่เป็นนกัเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน) 

4.4 กรณเีป็นแม่บา้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไม่ได้
เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของ
สามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

4.5 กรณีกิจการทีไ่มไ่ด้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งท่ีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณา อาทิ รูปถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดท่ีดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ 
ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 
 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 
(สะกด ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีน้ันๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ  ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางท่ีไปท่องเท่ียวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหต:ุ ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ท่ีสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่าน้ัน !! 
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทาง 
 
 
 
 
 



 
Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ 
จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 

 
6. International Vaccine Certificate 
ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น  

 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เน่ืองจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 
 เม่ือท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ท่ีจะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามท่ี
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดท้ังช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื่อ รหัส รายการทัวร์ และวันท่ีเดินทาง 
พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ กอ่นน าเอกสารส่งบริษัทฯ 

 
โปรแกรมทัวร์ :       วันท่ีเดินทาง :       

ชื่อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทท่ีจองทัวร์ :      

 
Date วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื่อหมือนพาสปอร์ต:            
  
 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนลงนาม และน าเอกสารส่งใหก้ับบริษัททัวร์ ตามล าดับ 
ท้ังน้ี บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ท่ีผู้สมัครจัดส่งมาเท่าน้ัน. 

 
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
ส าหรบัน าส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

ส าเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มปัจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจ านวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสอืรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศกึษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื่อเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- ส าเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 
- ส าเนา ทะเบียนบ้าน 
- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 
- ส าเนา ใบหย่าร้าง 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนชื่อตัว 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนนามสกุล 
- ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนา บัตรข้าราชการ 

   



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยืน่ค ารอ้งขอสมคัรวซีา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................... ............ 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ท่ีอยูพ่ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศพัท์ท่ีท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ........... .......... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ............ .......... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย .............. . 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวด้วยในทริป และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื่นๆ) โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศท่ีเคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ........................... 

เหตผุลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศท่ีถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี .............................................. ถึงวันท่ี .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน้ี 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพ านัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลท่ีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารท่ีจะใช้ยื่นสถานทูต 
เน่ืองจากข้อมูลท้ังหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปีท่ีเร่ิมงาน 

 
 เม่ือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงท่ีผ่านมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษทัฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางท่ี
คอยใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 


