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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

01.05 น.       ออกเดนิทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK385 
(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีสอง ดไูบ – โคเปนเฮเก้น    
05.00 น.      แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง เมืองโคเปเฮเก้น ประเทศเดนมารก์  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK151 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.20 น.   เดนิทางถงึเมอืงโคเปนเฮเก้น ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง โคเปนเฮเก้น 

(Copenhagen) เทีย่วชมภายในตวัเมอืง น าท่านชม รปูปัน้เงือกน้อย (The Little Mermaid) ทีน่ัง่อยูบ่น
โขดหนิรมิน ้ามาตัง้แต่วนัที่ 23 สงิหาคม ปี 1913 ซึ่งเป็นครัง้ที่เริม่สรา้ง และเพิง่จะมกีารฉลองครบรอบ 
100 ปีไปเมื่อปี 2013 ทีผ่่านมาไม่นานนี้ เงอืกน้อยเนื้อส ารดิตวันี้ออกแบบสรา้งในปี 1909 มขีนาดเท่าคน

จรงิ น ้าหนักส ารดิทัง้ตวัประมาณ 175 กโิลกรมั แต่เพราะตัง้อยู่
กลางแจ้งตลอดกาลเช่นนี้ เงือกน้อยผู้น่าสงสารจึงมักตกเป็น
เหยือ่ใหห้วัขโมยลกัลอบตดัหวัและแขนไปเสมอ กระทัง่ถูกเพนท์
สใีส่จนตอ้งถูกบรูณะใหม่เสมอ แต่อยา่งไรกต็ามเงอืกน้อยกเ็ป็นที่
ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง น าท่าน
ถ่ายรปูกบั พระราชวงัอเมเล่ียนบอรก์ (Amalienborg Palace) 

สร้างขึน้โดย “ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นที่ประทบัของบรรดาบุคคลในพระ
ราชวงศแ์ห่งเดนมารก์แทนที ่“พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์” ที่ถูกเผาท าลายไปในปี 1794 ภายในพืน้ทีข่อง
พระราชวงัอเมเลี่ยนบอร์กมีพระราชวงัย่อยอีก 4 หลังที่มีรูปทรงอาคารเหมือนกันหมด แต่ภายใน
พระราชวงัทัง้สีก่ลบัถูกออกแบบให้แตกต่างกนัไปตามรสนิยมผูเ้ป็นเจ้าของ แต่กห็รหูราอลงัการคลา้ยกนั 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

มบีางส่วนเปิดให้เขา้ชมได ้ส่วนขา้วของชิน้ส าคญั เครื่องประดบัมคี่า เครื่องแต่งกาย และงานศลิปะต่างๆ 
จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นพื้นที่ของพพิธิภณัฑ์ซึง่นักท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปเที่ยวชมได้ และกเ็ช่นกนัที่ทุก
เทีย่งวนัจะมกีารผลดัเปลีย่นเวรยามของกองทหารรกัษาพระองค ์ซึง่เชญิชวนใหน้กัท่องเทีย่วรอชมเสมอ  

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Scandic Sluseholmen หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม โคเปนเฮเก้น – DFDS – ออสโล  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสนั
และความบนัเทงิ ทีสุ่ดของความน่าสนใจอยูท่ ีว่วิทวิทศัน์ของอาคารเก่า
ในย่านนี้ซึ่งยงัได้รบัการเกบ็รกัษาอย่างด ีสสีนัยงัคงสดใส ช่วยสร้าง
บรรยากาศโดยรอบไดด้มีาก และถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัของเมอืงอกี
แห่งหนึ่งเลยส าหรบันูฮาฟน์แห่งนี้ จงึกลายเป็นย่านชื่อดงัที่ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าท้องถิ่นใดๆ ของเมืองก็มกัจะจารึกววิของนูฮาฟน์ไวด้้วย
เสมอ ปัจจุบันย่านนูฮาฟน์ยงัมีความส าคัญจากการได้ร ับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย จึงยิ่งท าให้ดึงดูด
นักท่องเที่ยว อิสระช้อปป้ิงถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอป
ป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลก พรัง่พร้อมดว้ยร้านคา้มากมายหลายรอ้ยร้าน แต่
ละร้านกซ็อกซอนอยู่ตามซอยเลก็ซอยน้อย เดนิเขา้ซอยนี้ไปออกซอยนัน้กนัสนุกไปเลย ช้อปป้ิงกนัไม่
หวาดไม่ไหวถูกใจขาชอ้ปแน่นอน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม สวนสนุกทิโวลี” (Tivoli) สวนสนุกที่เก๋ตัง้แต่ชื่อ เพราะตวัอกัษร “Tivoli” เมื่อน ามาเรยีงสลบัจาก

หลงัจะอ่านไดว้า่ “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1843 มเีครื่องเล่นทีพ่รอ้มส าหรบัทัง้เดก็และผูใ้หญ่ 
โดยเครื่องเล่นที่มชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากที่สุดกค็อื “รถไฟเหาะรางไม้” ซึ่งตดิอนัดบั 1 ใน 7 ของรถไฟ
เหาะที่ชวนให้หวาดเสยีวที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) น าท่านลง เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ (DFDS 
Seaways) จากโคเปนเฮเก้น ไปยงั “ออสโล” (Oslo) ประเทศเดนมาร์ก ดเีอฟดเีอส ซีเวยส์เป็นเรือ
ส าราญล าใหญ่ กบัความสงู 12 ชัน้ ช ัน้ 1-4 เป็นทีจ่อดรถ ชัน้ 5-10 เป็นที่พกัซึง่มหีอ้งพกัมากมาย ดเีอฟ
ดเีอส ซเีวยสค์อืสวรรค์บนผวิน ้าดีๆ  นี่เอง ทัว่ทัง้ล าเรอืมทีุกความ
บันเทิงบรรจุไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะบนชัน้ 7 ที่มีท ัง้คาสิโน 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ มุมชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม 
และเครื่องส าอาง มีร้านปลอดภาษี มุมช็อกโกแลตพร้อมขนม
ส าหรบัเดก็ๆ มมีุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ต ์และมบีรกิาร Free wifi ให้
ใช้ด้วย ถ้าขึ้นชัน้ 8 ก็เป็นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บาร์ พร้อม
ลานนัง่ดื่มบนดาดฟ้าเรอือกีดว้ย 
กรณุาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรบัค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
 
 



   

 

วนัท่ีส่ี  ออสโล – ช้อปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท - อลั 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางถงึเมอืง ออสโล (Oslo) อิสระช้อปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) สสีนัแห่ง
การชอ้ปป้ิงบนถนนทีเ่ป็นเหมอืนหนึ่งในแลนดม์าร์กของเมอืงซึง่ดหูรหูรามาก นกัท่องเทีย่วค่อนขา้งเยอะ
เพราะมแีต่สนิค้าน่าช้อปมากมายตัง้แต่แบรนด์เนมจนถึงสนิค้าท้องถิ่นไม่มแีบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ 
“H&M” ทีม่ตีน้ก าเนิดในแถบสแกนดเินเวยี และกระเป๋าเป้สะพานจากสวเีดนแบรนด ์“Fjallraven” หรอืที่
เราคุน้ในชื่อ “Kanken“ กม็แีบบใหเ้ลอืกมากมาย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
                    น าท่านเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอลั (Al) เมอืงเลก็ๆ ในเขตจงัหวดับุสเครุต (Buskerud) ทาง

ภาคใตข้องประเทศนอรเ์วย ์เมอืงอลัเป็นเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยภูเขาสงู สวยดว้ยทศันียภาพทีม่ากพรอ้ม
ด้วยธรรมชาตโิดยรอบ นอกจากนี้เมอืงอลัยงัเป็นเมอืงที่มพีื้นที่กว่า 80 เปอร์เซน็ต์ อยู่สูงในระดบั 900 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล   

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีห้า  อลั – กดุวาเก้น –ล่องเรือชม ซองน์ฟยอรด์ - วอส – เบอรเ์ก้น   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                     เดนิทางสู่ กดุวาเก้น (Gudvangen) ในเขตจงัหวดั ซองน์ ออ็ก ฟยอรด์าเน (Sogn og Fjordane) น าทุก

ท่านล่องเรอืชมความงามของ ซองน์ฟยอรด์ ทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป๋นซองน์ฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีสุ่ด
ในโลก มคีวามยาวถงึ 204 กโิลเมตร ที่เกดิจากธรรมชาตโิดยการกดัเซาะจากธารน ้าแขง็เมื่อหลายร้านปี
ก่อน รถโคช้รอรบั เดนิทางสู่ เมืองเบอรเ์ก้น (Bergen) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางต่อไปยงั เมืองเบอรเ์ก้น (Bergen) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของนอร์เวย ์ยงัเป็นทีต่ ัง้ของกองทพัเรอื

นอรเ์วย ์และเป็นศนูยก์ลางการขุดเจาะน ้ามนัของประเทศ นอกจากนี้เบอรเ์กน้ยงัพ่วงความเป็นอดตีเมอืง
หลวงเก่าของนอรเ์วยใ์นช่วงศตวรรษที่ 17 หรอืราวปี 1070 ก่อนจะยา้ยไปตัง้เมอืงหลวงกนัใหม่ทีอ่อสโล
ในปี 1299 เบอร์เกน้ถูกเลอืกให้เป็นเมอืงหลวงจากการที่เป็นเมอืงใหญ่และมที่าเรอืที่เหมาะส าหรบัการ
เปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อท าการค้ากบัต่างชาตจินกลายเป็นเมอืงที่รุ่งเรอืงด้านการค้าขายมาก
ทีสุ่ดในยคุสนันิบาตฮนัเซยีตกิ 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Thon Hotel Bergen Airport หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก เบอรเ์ก้น – ยอดเขาฟลอเยน – บสุเครตุ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมภายในเมอืงเบอร์เก้น ทีย่่าน บริกเก้น ทีเ่ป็นกลุ่ม
อาคารไม้เก่าอายุเฉียดพนัปีที่นอกจากจะเก่าแก่แล้ว ยงัสวยด้วย
สสีนัของอาคารต่างๆ ที่สดใส โดดเด่น และจดัจ้าน ที่ท าให้เมอืง
ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมโดย
ยเูนสโก้ไปเป็นที่เรยีบร้อย น าท่านขึน้กระเชา้ไปยงั ยอดเขาฟลอ
เยน (Floyen) ผ่านแมกไมท้วิทศัน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะ



   

 

เป็นฤดูหนาว แต่ส าหรบัเบอรเ์กน้แลว้นี่คอืเมอืงที่มอีากาศไม่หนาวจดัเท่าเมอืงอื่นๆ ของนอร์เวยจ์ากการ
ทีม่แีนวเทอืกเขาลอ้มกนักระแสลม ในขณะทีม่กีระแสน ้าอุ่นเชื่อมต่อกบัทะเลเขา้สู่เมอืง ชมววิกนัเพลนิๆ 
ก่อนทีร่ถรางจะเขา้จอดทีส่ถานีบนยอดเขาในระดบัความสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 320 เมตร ท าให้มองเหน็
ไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีท ัง้เรือรบและเรือส าราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมือง
ท่องเทีย่วทีม่คีรบทุกรปูแบบจากววิพาโนราม่าทีท่ าใหม้องเหน็ภาพความเป็นเบอรเ์กน้ไดช้ดัเจนทีสุ่ด  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดนิทางจากเมอืงเบอร์เก้น สู่เมอืงบุสเครุต ระหวา่งทางชมทศันียภาพที่ท ัง้สวยและน่าตื่นตาตลอดราย
ทาง ไม่วา่จะเป็น ตน้ไม ้ป่า และภเูขาสงู รวมถงึหุบเหวลกึทีเ่กดิจากการกดัเซาะของล าธารนานนบัพนัๆ 
ปี  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ บสุเครตุ – ออสโล -  สนามบิน  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางจากเมืองอุสเบคุตสู่ ออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมสีไตล์อย่างที่
ใครๆ เขามกัพูดกนัว่านี่คือเมอืงแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตวัอาคารบ้านเรอืน
ร้านค้าจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สดัส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มี
พพิธิภณัฑศ์ลิปะ มจีุดชมววิสวยๆ ของเมอืงเลยีบฟยอรด์ 

14.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK160 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบนิ) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู  
23.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
03.30 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK376 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
12.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 

 
 
เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุ๊ป
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั ( 12 ยโูร / ท่าน) 

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 24 
ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

Songkran Festival 8-15 / 10-17 / 12-19 เม.ย. 62 59,900 



   

 

 การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุ
ต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยโุรป 
หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน 
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ย ื่นวี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ



   

 

การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อกลบัสู่
ภมูลิ าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัทีอ่พัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบั
แปลภาษาองักฤษ)  **สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีที่บรษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซี่านัน้ผู้เดนิทางต้องช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอน
การย่นืวซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 



   

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

*1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลเดมิ กรณมีกีารเปลีย่นชื่อหรอืชื่อ-สกุลเดมิ ก่อนแต่งงาน 
............................................................................................ 
ชื่อบดิา ...................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ......................................................... 
ชื่อมารดา ................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ......................................................... 
*2.  สถานภาพ  โสด  แต่งงานจดทะเบยีน  แต่งงานไม่จดทะเบยีน  หยา่  หมา้ย  
กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดอืน-ปี ทีส่มรส (กรณีมทีะเบยีนสมรส ใสร่ายละเอยีดตามทะเบยีนสมรส) 
................................................................................................................  
(กรณไีม่มทีะเบยีนสมรส หรอือยูก่นิฉนัสาม-ีภรรยา ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี คร่าวๆทีเ่ริม่อยูก่นิฉนัทส์าม-ีภรรยา 
................................................................................................................  
(กรณสีถานภาพหยา่ ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ตามใบหยา่) .......................................................................... 
(กรณสีถานภาพแยกกนัอยู ่ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี คร่าวๆ) ....................................................................... 
*3.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................................................... 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ................................. 
      สญัชาต ิ...................................................................... 
 *กรุณาใส่รายละเอยีดบุตร หากมบุีตรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 
ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................  
ชือ้บุตร 2. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................      
ชื่อบุตร 3. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................          
*กรุณาใส่รายละเอยีดพีน้่อง กรณีมพีีน้่อง (ภาษาองักฤษ) 
    ชื่อพีน้่อง 1. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ............................. สญัชาต ิ...............................  
    ชื่อพีน้่อง 2. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ............................ สญัชาต ิ...............................  
    ชื่อพีน้่อง 3. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ........................... สญัชาต ิ................................   
*4.ทีอ่ยูปั่จจุบนั (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 
   รหสัไปรษณีย.์........................ โทรศพัทบ์า้น ......................... *โทรศพัทม์อืถอื .............................................  
    *อเีมล ์........................................................................................................................................ 



   

 

*5.ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ)...............................................................................................  
   ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ) .......................................................................................................... 
   ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
   รายไดต่้อเดอืน/อาชพีประจ า/คู่สมรส/บุตร.............................................................................................. 
   ประเภทของงานทีด่แูลรบัผดิชอบ/ประเภทของงานทีอ่งคก์รท าอยู ่........................................................ 
   โทรศพัท ์................................................................................................................................................. 
*กรณีศกึษาอยู ่ ชื่อสถาบนัการศกึษา ........................................................................................................... 
ทีอ่ยูส่ถาบนัการศกึษา .................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์ ..........................................โทรศพัท ์.................................................................................... 
ระดบัชัน้ / หลกัสตูรการศกึษา .....................................................................................................................   
กรณีอุดมศกึษา ศกึษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา .............................................. 
6.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย......................................................................................................................... 
ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ).........................................................................................................        
*7.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปครัง้สุดทา้ยหรอืไม ่....... ไม่เคย ....... เคย (กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ........................ 
กรณีเคยไดว้ซี่าเชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .................................................. 
*8.  ท่านเคยพมิพล์ายนิ้วมอืส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ ครัง้ล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย  
(กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ................................................................................. 
*9.  ท่านเป็นผูด้แูลค่าใชจ้่ายดว้ยตวัท่านเอง .  ใช่  ไมใ่ช่ (กรณทีีไ่มใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรอืใครเป็นผูด้แูลค่าใชจ้่ายของ
ท่าน) ........................................................................................................ 
 
 

หมายเหต ุการอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี
บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 
 

***กรณีจ าวนัเกิดไม่ได้กรณุาระบปีุ พ.ศ./ค.ศ. คร่าวๆ*** 
 
 


