
 
 

Norway Denmark 8 Days 5 Nights 
ออสโล กดุวาเก้น วอสส ์เบอรเ์ก้น โคเปนเฮเก้น   

 

 
พิเศษ ล่องเรือซองกฟ์ยอรด์ และพกับนเรือส าราญ DFDS Seaways 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 



   

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
01.35 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ – ออสโล – อลั (บสุเครตุ)  
04.45 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK159 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.30 น.   เดนิทางถงึออสโล ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนจะออกเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางจากเมอืงออสโลสู่ เมืองอลั (Al) เมอืงเล็กๆ ในเขตจงัหวดับุสเครุต (Buskerud) ทาง

ภาคใตข้องประเทศนอรเ์วย ์เมอืงอลัเป็นเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง สวยดว้ยทศันียภาพทีม่ากพรอ้ม
ดว้ยธรรมชาตโิดยรอบ นอกจากนี้เมอืงอลัยงัเป็นเมอืงที่มพีื้นทีก่ว่า 80 เปอรเ์ซน็ต์ อยู่สูงในระดบั 900 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล   

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม อลั – กดุวาเก้น – ฟลอม – วอส – เบอรเ์ก้น   
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสู่ กดุวาเก้น (Gudvangen) ในเขตจงัหวดั ซองน์ ออ็ก ฟยอรด์าเน (Sogn og Fjordane) เป็น

เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอกีเมอืงหนึ่ง และยงัเป็นเมอืงท่าเรอืทีส่ าคญัเมอืงหนึ่ง น าท่านขึน้เรอืเฟอรร์ี ่เพื่อ
เดนิทางสู่เมอืง ฟลอม (Flam) เมอืงน่าอยู่น่าเที่ยวเพราะเงยีบสงบจากการที่มปีระชากรอยู่แค่ประมาณ 
450 คนเท่านัน้ แต่กลบักลายเป็นเมอืงท่องเที่ยวหนึ่งในนอรเ์วยท์ีม่นีักท่องเทีย่วชื่นชอบและเดนิทางมา
เยีย่มเยอืนกนัอยูต่ลอดโดยเฉพาะคนไทยจะมากนัเยอะมาก ทัว่เมอืงบรรยากาศด ีววิสวยจนไดช้ื่อว่าเป็น
เมอืงทีม่ทีศันียภาพสวยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ 
 เดนิทางถงึเมอืงฟลอมแลว้ น าท่านขึน้ รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมสบ์านา Flamsbana รถไฟสายโร

แมนตกิสุดคลาสสกิชื่อดงัทีสุ่ดของนอรเ์วยท์ีจ่ะพาเราลดัเลาะชมววิทวิทศัน์สวยๆ ไปตลอดเสน้ทาง ผ่าน
หมู่บ้าน ทวิเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ น ้าตกจนถึงที่หมายของเราที่เมอืง 
ไมรด์ลั (Myrdal) ก่อนจะต่อรถโคช้ไปยงัเมอืง เบอรเ์ก้น (Bergen) 
เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของนอรเ์วย ์ยงัเป็นที่ตัง้ของกองทพัเรอืนอรเ์วย ์
และเป็นศูนยก์ลางการขดุเจาะน ้ามนัของประเทศ นอกจากนี้เบอรเ์ก้น
ยงัพ่วงความเป็นอดตีเมอืงหลวงเก่าของนอรเ์วยใ์นช่วงศตวรรษที ่17 
หรอืราวปี 1070 ก่อนจะย้ายไปตัง้เมอืงหลวงกนัใหม่ที่ออสโลในปี 
1299 เบอรเ์กน้ถูกเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงจากการทีเ่ป็นเมอืงใหญ่และ
มที่าเรอืที่เหมาะส าหรบัการเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสนิค้าเพื่อท าการค้ากบัต่างชาตจินกลายเป็นเมอืงที่
รุง่เรอืงดา้นการคา้ขายมากทีสุ่ดในยคุสนันิบาตฮนัเซยีตกิ 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Thon Hotel Bergen Airport หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  เบอรเ์ก้น – ยอดเขาฟลอเยน – บสุเครตุ  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเทีย่วชมภายในเมอืงเบอรเ์ก้น ทีย่่าน บริกเก้น ทีเ่ป็นกลุ่ม
อาคารไมเ้ก่าอายุเฉียดพนัปีที่นอกจากจะเก่าแก่แล้ว ยงัสวยด้วย
สสีนัของอาคารต่างๆ ที่สดใส โดดเด่น และจดัจ้าน ที่ท าให้เมอืง
ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมโดย
ยเูนสโกไ้ปเป็นทีเ่รยีบรอ้ย น าท่านนัง่รถรางจากสถานีใจกลางเมอืง
เบอร์เก้นขึ้นไปยงั ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้
ทวิทศัน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แมจ้ะเป็นฤดหูนาว แต่ส าหรบัเบอรเ์ก้นแลว้นี่คอืเมอืงทีม่อีากาศไม่หนาว
จดัเท่าเมอืงอื่นๆ ของนอรเ์วยจ์ากการทีม่แีนวเทอืกเขาลอ้มกนักระแสลม ในขณะทีม่กีระแสน ้าอุ่นเชื่อมต่อ
กบัทะเลเข้าสู่เมอืง ชมววิกนัเพลนิๆ ก่อนที่รถรางจะเขา้จอดที่สถานีบนยอดเขาในระดบัความสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเล 320 เมตร ท าใหม้องเหน็ไกลไปถงึท่าเรอืใหญ่ทีม่ที ัง้เรอืรบและเรอืส าราญหร ูเหน็บา้นเรอืน
และผูค้น เหน็ถงึความเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีรบทุกรปูแบบจากววิพาโนราม่าทีท่ าใหม้องเหน็ภาพความ
เป็นเบอรเ์กน้ไดช้ดัเจนทีสุ่ด  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดนิทางจากเมอืงเบอรเ์ก้น สู่เมอืงบุสเครุต ระหว่างทางชมทศันียภาพที่ทัง้สวยและน่าตื่นตาตลอดราย
ทาง ไมว่่าจะเป็น ตน้ไม ้ป่า และภูเขาสูง รวมถงึหุบเหวลกึทีเ่กดิจากการกดัเซาะของล าธารนานนับพนัๆ 
ปี  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  บสุเครตุ – ออสโล - DFDS 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางจากเมอืงอุสเบคุตสู่ ออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมอืงสวยมสีไตล์อย่างที่
ใครๆ เขามกัพูดกนัว่านี่คอืเมอืงแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตวัอาคารบ้านเรอืน



   

 

ร้านค้าจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สัดส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มี
พพิธิภณัฑศ์ลิปะ มจีดุชมววิสวยๆ ของเมอืงเลยีบฟยอรด์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 อิสระช้อปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) สสีนัแห่งการชอ้ปป้ิงบนถนนทีเ่ป็นเหมอืน

หนึ่งในแลนดม์ารก์ของเมอืงซึง่ดหูรหูรามาก นักท่องเทีย่วค่อนขา้งเยอะเพราะมแีต่สนิคา้น่าชอ้ปมากมาย
ตัง้แต่แบรนด์เนมจนถึงสนิค้าท้องถิ่นไม่มแีบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่มตี้นก าเนิดในแถบ
สแกนดเินเวยี และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรอืทีเ่ราคุน้ในชื่อ “Kanken“ ก็มี
แบบใหเ้ลอืกมากมาย 

 น าท่านลง เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ (DFDS Seaways) จากออสโลไปยงั “โคเปนเฮเก้น” (Copenhagen) 
ประเทศเดนมารก์ ดเีอฟดเีอส ซเีวยสเ์ป็นเรอืส าราญล าใหญ่ กบั
ความสูง 12 ชัน้ ชัน้ 1-4 เป็นที่จอดรถ ชัน้ 5-10 เป็นทีพ่กัซึ่งมี
ห้องพักมากมาย ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์คือสวรรค์บนผิวน ้ าดีๆ 
นี่ เ อง  ทัว่ทั ้งล า เรือมีทุกความบันเทิงบรรจุ ไว้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะบนชัน้ 7 ที่มทีัง้คาสโิน รา้นอาหาร รา้นกาแฟ มุมช้
อปป้ิงเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น ้าหอม และเครื่องส าอาง มรีา้น
ปลอดภาษ ีมุมชอ็กโกแลตพรอ้มขนมส าหรบัเดก็ๆ มมีุมอาหาร
ทะเลบุฟเฟ่ต์ และมบีรกิาร Free wifi ใหใ้ชด้ว้ย ถ้าขึน้ชัน้ 8 กเ็ป็นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บาร ์พรอ้ม
ลานนัง่ดื่มบนดาดฟ้าเรอือกีดว้ย 
กรณุาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรบัค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
วนัท่ีหก DFDS –  โคเปนเฮเก้น    
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางถงึเมอืง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตวัเมอืง น าท่านชม รปูปัน้เงือกน้อย 
(The Little Mermaid) ทีน่ัง่อยูบ่นโขดหนิรมิน ้ามาตัง้แต่วนัที ่23 สงิหาคม ปี 1913 ซึง่เป็นครัง้ทีเ่ริม่สรา้ง 
และเพิ่งจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมาไม่นานนี้  เงือกน้อยเนื้อส าริดตัวนี้
ออกแบบสรา้งในปี 1909 มขีนาดเท่าคนจรงิ น ้าหนักส ารดิทัง้ตัวประมาณ 175 กโิลกรมั แต่เพราะตัง้อยู่

กลางแจง้ตลอดกาลเช่นนี้ เงอืกน้อยผู้น่าสงสารจงึมกัตกเป็นเหยื่อให้
หวัขโมยลกัลอบตดัหวัและแขนไปเสมอ กระทัง่ถูกเพนทส์ใีส่จนต้องถูก
บูรณะใหม่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเงือกน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของ
นักท่ อ ง เที่ ย ว เสมอไม่ เ คย เปลี่ ยนแปลง  น าท่ าน ถ่ ายรูปกับ 
พระราชวงัอเมเล่ียนบอรก์ (Amalienborg Palace) สรา้งขึน้โดย 
“ราชวงศ์โอลเดนบอรก์” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นที่ประทบัของ
บรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่ “พระราชวงัคริส

เตยีนบอรก์” ทีถู่กเผาท าลายไปในปี 1794 ภายในพืน้ทีข่องพระราชวงัอเมเลีย่นบอรก์มพีระราชวงัย่อย
อกี 4 หลงัทีม่รีปูทรงอาคารเหมอืนกนัหมด แต่ภายในพระราชวงัทัง้สีก่ลบัถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัไป
ตามรสนิยมผูเ้ป็นเจา้ของ แต่กห็รหูราอลงัการคลา้ยกนั มบีางส่วนเปิดใหเ้ขา้ชมได ้ส่วนขา้วของชิน้ส าคญั 
เครื่องประดบัมคี่า เครื่องแต่งกาย และงานศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรกัษาไว้ในพื้นที่ของพิพธิภณัฑ์ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปเที่ยวชมได้ และกเ็ช่นกนัที่ทุกเที่ยงวนัจะมกีารผลดัเปลี่ยนเวรยามของกอง



   

 

ทหารรกัษาพระองค ์ซึง่เชญิชวนใหน้ักท่องเทีย่วรอชมเสมอ น าท่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่าน
แห่งความสุดยอดดา้นสสีนัและความบนัเทงิ ทีสุ่ดของความน่าสนใจอยู่ทีว่วิทวิทศัน์ของอาคารเก่าในย่าน
นี้ซึ่งยงัได้รบัการเก็บรกัษาอย่างด ีสสีนัยงัคงสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบได้ดมีาก และถอืเป็น
แลนด์มารก์ส าคญัของเมอืงอกีแห่งหนึ่งเลยส าหรบันูฮาฟน์แห่งนี้ จงึกลายเป็นย่านชื่อดงัที่ไม่ว่าจะเป็น
สนิคา้ทอ้งถิน่ใดๆ ของเมอืงกม็กัจะจารกึววิของนูฮาฟน์ไวด้ว้ยเสมอ ปัจจุบนัย่านนูฮาฟน์ยงัมคีวามส าคญั
จากการไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอกีดว้ย จงึยิง่ท าใหด้งึดดูนกัท่องเทีย่วไดม้าก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อิสระช้อปป้ิงถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลก พรัง่พร้อมด้วยร้านค้า
มากมายหลายรอ้ยรา้น แต่ละรา้นก็ซอกซอนอยู่ตามซอยเลก็ซอยน้อย เดนิเขา้ซอยนี้ไปออกซอยนัน้กนั
สนุกไปเลย ชอ้ปป้ิงกนัไมห่วาดไมไ่หวถูกใจขาชอ้ปแน่นอน 
 

   
 

 
 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Scandic Sluseholmen หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ โคเปนเฮเก้น – สนามบิน  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เขา้ชม สวนสนุกทิโวลี” (Tivoli) สวนสนุกทีเ่ก๋ตัง้แต่ชื่อ เพราะตวัอกัษร “Tivoli” เมื่อน ามาเรยีงสลบัจาก
หลงัจะอ่านได้ว่า “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1843 มเีครื่องเล่นทีพ่รอ้มส าหรบัทัง้เดก็และ
ผูใ้หญ่ โดยเครื่องเล่นทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดกค็อื “รถไฟเหาะรางไม”้ ซึง่ตดิอนัดบั 1 ใน 7 ของ
รถไฟเหาะทีช่วนใหห้วาดเสยีวทีสุ่ดในโลก (ไมร่วมค่าเครือ่งเล่น) 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
15.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 152 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู  
23.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
03.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 376 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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



   

 

อตัราค่าบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 4-11 ก.ย./ 25 ก.ย.- 2 ต.ค 

49,900 ตลุาคม 
8-15 ต.ค. 61 

17-24 ต.ค. 61 

พฤศจิกายน 
6-13 พ.ย. 

28 พ.ย.-5 ธ.ค.  

New Year Festival 2019 
26 ธ.ค.-2 ม.ค.  
27 ธ.ค.-3 ม.ค. 

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% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ 
ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี
อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  



   

 

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

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน 
-ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นบัจากวนัปัจจบุนัในวนัทีย่ ืน่วซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้
ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภมูลิ าเนา  
- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่าม ีฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่
ภมูลิ าเนา 

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

7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
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 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 



   

 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้ง ใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยื่นวซี่านัน้ผู้เดนิทางต้องช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ถึงสามารถด าเนินขัน้ตอน
การย่นืวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................E-Mail………………………………………………………… 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

 
** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 

 
 


