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SQR07 ROAM AROUND SCANDINAVIA  
เที�ยว... สแกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วย์ เดนมารก์ 9วนั 6คนื 

 

เยอืนคาบสมทุรสแกนดเินเวยี ดนิแดนแหง่ยโุรปเหนอื 

สวเีดน เยี�ยมชม พิพิธภัณฑ์วาซา จุดชมวิวฟยัลกาทัน อาคารรฐัสภา ย่านเมืองเก่า Gamla Stan  
                       พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม ปราสาทโอเรโบรเมืองคาร์ลสตัด โบสถ์คาร์ลสตัด อนุสรณ์สถานสันติภาพ 
นอรเ์วย ์ ถา่ยภาพ สวนมนุษยชาติ Vigeland โอเปร่าออสโล ปIอมปราการอาเกิชฮึส มหาวิหารออสโล พระราชวงัออสโล 

เดนมารก์ เชค็อนิแลนดม์ารค์ นํLาพุเกฟMออน ปIอมคาสเทลเลท รูปปOL นนางเงือก พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก  
                        พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก หอสังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์  และช้อปปML ง ถนนคนเดิน Strøget 

         **เปMดประสบการณ์สัมผัสการล่องเรือสําราญสุดอลังการ!! พร้อมพักบนเรือ 1คืน** 
 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิที�ดที ี�สุดในโลก (The World's Best Airline)” 
นํLาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปj   
(บาท) 

ราคาเด็ก  2-11 ปj 
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี�ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ�ม 

(บาท) 

ที�นั�ง หมายเหต ุ

03-11 พฤษภาคม 2566 69,900 
 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปj 

ราคา 14,500 บาท) 

 

64,400 14,500 25  

31 พฤษภาคม – 
08 มิถุนายน 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 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัLน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป~าก่อนขึLนเครื�อง  

20.25 น.   นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที�ยวบินที� QR833 

23.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 
 

 

01.50 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที�ยวบินที� QR169 
07.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน นําท่านผ่านขัLนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) จากนัLนนําท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm) 

(ระยะทาง 42 ก.ม. / 1 ชม.) เป�นเมืองหลวงของประเทศสวีเวน ตัLงอยู่ริมชายฝO� งทะเล โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก ทําให้เมือง

สต็อกโฮล์มเป�นเมืองหลวงที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของโลกอีกด้วย นําท่านเยี�ยมชม พิพิธภัณฑ์วาซา (Vasa Museum) เป�น

พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณที�มีชื�อเสียงโด่งดัง โดดเด่น และลํLาค่าเป�นอย่างมาก โดย วาซา คือเรือรบแห่งราชอาณาจักร

สวีเดน เป�นเรือรบที�ยิ�งใหญ่สง่างาม ประดับประดาด้วยรูปแกะสลักสมัยโบราณนับร้อยชิLนที�ทํามาจากไม้โอ๊กทัLงลํา ทําให้

เรือลํานีLทรงอานุภาพ น่าเกรงขาม และมูลค่าลงทุนแพงที�สุดในเวลานัLน (ค่าทัวร์ รวมค่าเข้าชม) จากนัLนนําท่านเดินทาง

วันที� โปรแกรมทอ่งเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพัก
เปลี�ยนเครื�อง  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 -  รูปปOL น 
Gustav Vigeland Statue   � � � 

Scandic Sjolyst 4*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 

เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ – โอเปร่าออสโล – ปIอมปราการอาเกิช
ฮึส – มหาวิหารออสโล – พระราชวังออสโล - ถนน Karl Johans 
gate – สถานี  DFDS Oslo Terminal – เปMดประสบการ์ ล่องเรือ
สําราญสู่ประเทศเดนมาร์ก                          

� � � 
On board (Cabins with 

lower beds) 

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

Scandic Sluseholmen 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 

เมืองโคเปนเฮเกน – นํLาพุเกฟMออน – ปIอมคาสเทลเลท – รูปปOL นนาง
เงือก – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – 
หอสังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์ - ถนนคนเดิน Strøget 

� �  
Scandic Sluseholmen 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

8 
ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน -  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศ
กาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง  QR162 CPH - DOH 09.50-16.45 

�    

9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  QR830 DOH - BKK 19.25-06.15        

วันที�หนึ�ง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี�ยนเครื�อง                                                

วันที�สอง     ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน – เมืองสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์วาซา – จุดชมวิวฟยัลกาทัน –  
                   อาคารรัฐสภาของเมืองสต็อกโฮล์ม - ย่านเมืองเก่า Gamla Stan – พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม    � อาหาร เที�ยง,เย็น 



ถ่ายภาพอนัสวยงามที� จุดชมวิวฟยัลกาทัน (Fjallgatan) สามารถมองเห็นวิวเมือง ที�มีตึกเรียงกันพร้อมมีแม่นํLาคั�นกลาง

และเรือขนส่งวิ�งผ่านไปมาอย่างสวยงาม ให้ท่านอิสระเก็บภาพความประทับตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�1) 
 นําท่านเดินทางชม อาคารรัฐสภาของเมืองสต็อกโฮล์ม 

(Parliament House) เป�นที�ตัLงของรัฐสภาในสวีเดนหรือ

ที� รู้จักกัน ดีใน ชื�อ  Riksdag อาคารรัฐสภาได้รับก า ร

ออกแบบในสไตล์นีโอคลาสสิกพร้อมส่วนหน้าสไตล์ฟ�L นฟู

บาโรก ด้านในอาคาร ประกอบไปด้วย หอประชุม ห้องโถง

ทางเดินที�สง่า ห้องสมุด ฯลฯ ให้ท่านได้เดิน ชมคว าม

สวยงามภายใต้อาคารได้ตามอัธยาศัย จากนัLนนําท่าน

เช็คอินที� ย่านเมืองเก่า Gamla Stan ย่านเมืองเก่าที�ใหญ่

ที�สุดในยุโรป เป�นอีกหนึ�งแลนมาร์กของสต็อกโฮล์ม ที�มี

อาคาร บ้านเรือน สิ�งปลูกสร้างที�มีความสวยงาม ในรูปแบบงานสถาปOตยกรรมแบบสวีเดน ซึ�งปOจจุบันยังคงรักษาสภาพ

เก่าแก่ไว้เป�นอย่างดี นําท่านถ่ายภาพบริเวณด้านหนา้ พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม (Royal Palace) พระราชวังที�สวย

สง่า พร้อมสถาปOตยกรรมบาโรกอันเก่าแก่ที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งในยุโรปเหนือ ตัLงอยู่ระแวกเดียวกันกับย่านเมืองเก่า ให้

ท่านอิสระถ่ายภาพความประทับใจและเดินชมรอบ ๆเมืองได้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�2) 
ที�พัก : Quality Hotel Gliobe 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

 

 



 

 

เช้า           � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที�3) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร(Orebro) (ระยะทาง 195 

ก.ม. / 2.30 ชม.) เป�นเมืองด้านการท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง

มากแห่งหนึ�งของประเทศสวีเดน  นําท่านถ่ายภาพบรเิวณ

ด้าน นอก ปราสาทโอเรโบร(Orebro Castle) ปราสาทที�

โดดเด่นเป�นสง่าตัLงอยู่ท่ามกลางเมืองและมีแม่นํLาล้อมรอบ 

ปราสาท เป�นปIอมปราการของปราสาทยุคกลางที�สวาร์

ตาน โดยส่วนที�เป�นหอคอยนัLนถือว่าเป�นส่วนที�เก่าแก่ที�สุด

ของปราสาท และยังมีประวัติเรื�องราวมากมายที�ลึกลับอีก

ด้วย ให้ท่านเดินชมด้านนอกปราสาทตามอัธยาศัย  

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�4) 
 นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 110 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป�นเมืองเล็ก ๆ ที�น่ารัก สัญลักษณ์

ของเมืองคือ รอยยิLม เมืองนีLขึLนชื�อเรื�องกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ  และยังมีธรรมชาติที�บริสุทธิ�อีกด้วย จากนัLนนําท่านเที�ยว

ชม โบสถ์คาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral) โดยการออกแบบของคริสเตียน ฮอลเลอร์ สร้างด้วยหินธรรมชาติและอิฐ

ฉาบปูน ใช้เวลาในการตกแต่งภายในประมาณหกสิบปj เป�นโบสถ์สไตล์บาโรกที�มีลักษณะแบบนีโอคลาสสิก นําท่าน

ถ่ายภาพกบั อนุสรณ์สถานสันติภาพ (Peace monument) สร้างขึLนเพื�อรําลึกถึงการสลายตัวของสหภาพอย่าง สัน ติ

ระหว่างสวีเดนและนอร์เวย์ในปj 1905 อนุสาวรีย์แห่งนีLถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลายปjที�ผ่านมา เนื�องจากการ

ออกแบบของอนุสรณ์ที�ผู้หญิงเหยียบหัวทหารชายนัLน จึงได้รับเลือกให้เป�นรูปปOL นที�อัปลักษณ์ที�สุดในสวีเดน  

 

 

 

 

 

 

 
เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�5) 

ที�พัก : Scandic Klaralven 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 
 

เช้า          � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที�6) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (ระยะทาง 220 ก.ม. / 3.30 ชม.) เป�นเมืองหลวงของประเทศ

นอร์เวย์ ศูนย์รวมความเจริญทางเศรษฐกิจ แหล่งประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมที�สําคัญของประเทศ มีการ

ออกแบบสถาปOตยกรรมสไตล์แบบเก่าและแบบใหม่อยู่ร่วมกันอย่างลงสวยงาม และเมืองนีLมีการดูแลเอาใจใส่ใน

สิ�งแวดล้อม และควบคุมเรื�องมลภาวะอย่างเคร่งครัดทําให้ออสโลถูกขนานนามให้เป�น "ปอดของยุโรป" 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�7) 
 จากนัLนนําท่านเยี�ยมชม สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park สวนประติมากรรมที�ใหญ่ที�สุดในโลก ที�มีมากกว่า 

200 ชิLน โดยประติมากรชาวนอร์เวย์ Gustav Vigeland สร้างคอลเลกชันที�มีชื�อว่า "The Weirdest Statues in the 
World" ประติมากรรมทําจากบรอนซ์และหินแกรนิต สวนนีLประกอบด้วยร่างมนุษย์ที�เปลือยเปล่าในรูปแบบต่าง ๆ  และ

วันที�สาม     เมืองโอเรโบร– ปราสาทโอเรโบร– เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์คาร์ลสตัด – อนุสรณ์สถานสันติภาพ  � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 

                      

วันที�สี�          เมืองออสโล  ประเทศนอร์เวย์ - สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park -  รูปปOL น Gustav Vigeland Statue   

                                                                                                                                                                                    � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 



สถานการณ์ทัLงหมด แสดงให้เห็นถึงชีวิตมนุษย์ที�มีความบริสุทธิ�ที�สุด โดยเฉพาะเสาหินสูงที�มีรูปปOL นร่างมนุษย์เปลือยกาย
ทับถมกัน ทําให้เกิดความสวยงามและแปลกตาเป�นอย่างมาก จากนัLนให้ท่านอิสระถ่ายภาพคูก่บั รูปปOL น Gustav Vigeland 
Statue และเดินชมประติมากรรมต่าง ๆ ในสวนได้ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�8) 

ที�พัก : Scandic Sjolyst 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

เช้า          � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที�9) 

 นําทุกท่านเดินทางไปเชค็อนิเมอืงออสโล เร ิ�มตน้ที� โอเปร่าออสโล (Oslo Opera House) สถาปOตยกรรมกลางเมืองออสโล

แลนด์มาร์คสําคัญ เป�นศูนย์วัฒนธรรมที�ใหญ่ที�สุดในนอร์เวย์ เป�นที�ตัLงของคณะอุปรากรและบัลเล่ต์ระดับชาติ อาคาร

รูปทรงเลขาคณิตที�สร้างจากกระจกและหินอ่อนขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น มีดีไซน์อันสะดุดตา ออกแบบให้ดูเหมือนธาร

นํLาแข็งยักษ์โผล่ขึLนมาจากนํLา และมีสะพานที�ลาดเอียงสีขาวโพลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัLนนําท่านเดินทางไปต่อกันที� ปIอมปราการอาเกิชฮึส 
(Akershus Fortress) เป�นปราสาทและปIอมปราการที�ตัLงอยู่
ในเมืองออสโล ปราสาทถูกสร้างขึLนใหม่ในรูปแบบของ สมัย
ฟ�Lนฟูศิลปวิทยา ล้อมรอบด้วยหอปIอมปราการ เป�นปราสาท
เก่าแก่ที�มีอายุมากกว่า 700 ปj พืLนที�นีLยังคงเป�นของทหาร
และได้รับการปIองกันโดยหน่วยยามของพระองค์ และเป�น
ที�ตัLงของพิพิธภัณฑ์สาธารณะอีกด้ว ย นําท่านสัม ผัสกับ
คว ามงดงามของศาสนสถานที� มหาวิหารออสโล (Oslo 
Cathedral) ตัLงอยู่บนจัตุรัสสตอร์ตอร์เวต โดยวิหารเก่าเเก่
เเห่งนีLเป�นส่วนผสมของงานสถาปOตยกรรมในเเต่ละยุคที�ลง
ตัว ด้วยสถาปOตยกรรมในเเบบบาโรก ก่อนที�จะมีการเสริมเติมเเต่งด้วยสถาปOตยกรรมในเเบบโกธิค เเละนีโอโกธิค ทําให้
มหาวิหารแห่งนีLมีความสวยงามคู่กับเมืองออสโลมาเนิ�นนาน นําท่านถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวังออสโล (Royal Palace) 

วันที�ห้า       เมืองออสโล – โอเปร่าออสโล – ปIอมปราการอาเกิชฮึส – มหาวิหารออสโล – พระราชวงัออสโล - ถนน Karl Johans gate -   

                   สถานี DFDS Oslo Terminal – เปMดประสบการ์ล่องเรือสําราญสู่ประเทศเดนมาร์ก                         � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 



ตัLงอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึLนในช่วงครึ�งแรกของศตวรรษที� 19 โดยเป�นที�พํานักของกษัตริย์ชาร์ลส์ที� 3 และเป�นที�ประทับ
อย่างเป�นทางการของพระมหากษัตริย์นอร์เวย์องค์ปOจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�10) 
นําท่านเดินเล่นเดินช้อปบริเวณพระราชวังที�มีถนนสายหลักคือ ถนน Karl Johans gate เป�นถนนที�มีทัLงร้านค้าและ
ร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปML งตามอัธยาศัย จากนัLนนําท่านเดินทางสู่ สถานี DFDS Oslo Terminal เปMด
ประสบการณ์ใหม่ให้ท่านได้สัมผัสการใช้ชีวิตบนเรือสําราญสุดอลังการ นอกจากความอลังการของเรือนัLนแล้วยังมี สิ�ง
อํานวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านปลอดภาษี สระว่ายนํLาบนดาดฟIาเรือ อ่างแช่นํLาร้อน ห้องเล่นเกม บาร์ ไนต์คลับ 
ภัตตาคาร ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการล่องเรือในคํ�าคืนนีL (ค่าบริการสิ�งอํานวยความ
สะดวกบนเรือบางอย่าง ไม่รวมในค่าทัวร์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�11) 
ที�พัก : On board (Cabins with lower beds) 

   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 

 

เช้า          � รับประทานอาหารเช้า ณ บนเรือสําราญ (มืLอที�12) 

นําทุกท่านลงสู่ สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก และจากนัLนนําท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองโอเดนเซ่ 
(Odense) (ระยะทาง 165 ก.ม. / 2.30 ชม.)  เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เพราะเป�นบ้านเกิดของนักเขียนชื�อดังอย่าง  ฮันส์ 
คริสเตียน แอนเดอร์เซน (Hans Christian Andersen) ไม่ว่าจะเป�นเรื�อง The Little Mermaid , The Snow Queen (ที�
ดัดแปลงมาสู่ภาพยนตร์ดังอย่าง Frozen) , The Little Match Girl (เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ) , The Ugly Duckling (ลูก
เป�ดขีLเหร่) เป�นต้น  

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�13) 

วันที�หก      สถานี DFDS Seaways Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก – เมืองโอเดนเซ่ - เมือง Svendborg – เมืองโคเปนเฮเกน  
                                                                                                                                                                          � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น 



นําทุกท่านผ่านชม เมืองโอเดนเซ่ ไม่ว่าจะเป�นสถานที�ท่องเที�ยวอันโด่งดังหรือแลนด์มาร์คของเมือง จากนัLนนําท่านแวะ
เที�ยวชม เมือง Svendborg  (ระยะทาง 50 ก.ม. / 1 ชม.)  เป�นเมืองบนเกาะของ Funen ระหว่างภาคใต้และภาคกลางของ
ประเทศเดนมาร์ก เป�นเมืองที�ใหญ่อันดับสองของ Funen และยังเป�นเมืองที�ขึLนชื�อเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์อีกด้วย ให้ท่าน
อิสระเดินเล่นชมเมืองได้ตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางมุง่หนา้สู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) (ระยะทาง 168 ก.ม. / 
2.30 ชม.) เป�นเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศเดนมาร์ก ผู้คนส่วนใหญ่ต่างเรียกขานเมืองนีLว่า เมืองแห่งเทพ
นิยาย เพราะมีสภาพแวดล้อมพร้อมบรรยากาศที�สวยงามและอากาศบริสุทธิ� ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม มีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตที�หลากหลายอีกด้วย 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที�14) 
ที�พัก : Scandic Sluseholmen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 
 

เช้า          � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มืLอที�15) 
นําทุกท่านถ่ายภาพเชค็อนิ นํLาพุเกฟMออน (Gefion Fountain) เป�นอนุสาวรีย์ที�เป�นตํานานในการสร้างประเทศเดนมาร์ก 
โดยมีตํานานเล่าขานกันว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ�ดลบันดาลให้พระนางเกฟMออนกอบกู้ชาติ โดยพระนางได้แปลงร่างของ
โอรสทัLง 4 ให้กลายเป�นโคเพื�อไถพืLนดินขึLนมาจากใต้นํLา ทําให้เกิดเป�นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนีL แล้วชาวเดนนิชก็ ได้
สร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระโอรสทัLงสี�พระองค์ไว้เพื�อเป�นเกียรติและเพื�อเป�นการระลึกถึง 

จากนัLนนําท่านเที�ยวชมตอ่กนัที� ปIอมคาสเทลเลท (Kastellet) เป�นปIอมรูปดาวที�สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที�ยังคงหลงเหลือ
อยู่ในยุโรปเหนือ ข้างในเป�นอาคารสีแดงๆ หลายตึกด้วยกัน รอบๆ ปIอมปราการล้อมรอบด้วยนํLาอย่างอุดมสมบูรณ์และมี
ทัศนียภาพที�สวยงาม 

 
 
 

 

วันที�เจ็ด     เมืองโคเปนเฮเกน – นํLาพุเกฟMออน – ปIอมคาสเทลเลท – รูปปOL นนางเงือก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – พระราชวังคริส 
                   เตียนบอร์ก – หอสังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์ - ถนนคนเดิน Strøget                                                   � อาหาร เช้า,เที�ยง 
                      



และถ่ายภาพกับ รูปปOL นนางเงือก (The little Mermaid) เป�นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กที�ตัLงอยู่บนหินริมทางเดินนํLา รูปปOL น
ที�มาจากเทพนิยายเรื�องเด่นของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน บริเวณท่าเรือหลักของเมืองโคเปนเฮเกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืLอที�16) 
นําท่านเช็คอิน กัน ต่อเนื�อง ที� พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 
( Amalienborg)  เป�น พระราชวัง ฤดูหน าว ของ ราชว ง ศ์
เดนมาร์ก ตัLงอยู่ริมนํLาทางเหนือของตัวเมืองโคเปนเฮเกน 
เป�น อีกหนึ�ง สถาน ที�ท่องเที�ยว ที�มี ชื�อ เสียง ของประเทศ 
โดยเฉพาะการเปลี�ยนเวรทหารที�เลื�องชื�อ เป�นที�ตัLงของพระ
บรมรูปทรงม้าที�ได้ชื�อว่าสวยที�สุดแห่งหนึ�งในโลก ทัLงยังเป�น
ที�ตัLงของพิพิธภัณฑ์เกี�ยวกับราชวงศ์ที�จัดแสดงเรื�องราวและ
ข้าวของสําคัญต่าง ๆ อีกด้วย จากนัLนนําท่านไปต่อกันที� 
พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (Christiansborg Palace) หนึ�ง
ในพระราชวังที�สวยงามและยิ�งใหญ่ที�สุดในประเทศเดนม าร์ก 
ภายในพระราชวัง หลังนีLประกอบไปด้ว ยสถานที� สําคัญๆ หลายแห่ง อาทิรัฐสภา ศาลฎีกาและห้องทํางาน ของ
นายกรัฐมนตรี นอกจากนีL หลายๆ ส่วนของพระราชวังยังใช้ในการจัดงานราชพิธีของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วย หอ
สังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์ (The Round Tower) เป�นหอสังเกตการณ์เก่าแก่ที�สุดในยุโรป สร้างขึLนในศตวรรษที� 17 
ปOจจุบันกลายเป�นศูนย์วัฒนธรรมและจุดชมวิวที�สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองโคเปนเฮเกนได้อย่าง
กว้างไกล จากนัLนให้ท่านช้อปปML ง ถนนคนเดิน Strøget แหล่งช้อปปML งปลอดรถยนต์ เป�นถนนคนเดินช้อปปML งที�ยาวที� สุด
สายหนึ�งในยุโรปที� 1.1 กม. ตัLงอยู่ที�ใจกลางเมืองเก่าของโคเปนเฮเกน เป�นถนนที�มีชื�อเสียงมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น � อิสระอาหารเย็นเพื�อไม่เป�นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที�พัก : Scandic Sluseholmen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 



 
 
 

เช้า              � รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มืLอที�17)   

จากนัLนนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที�ยวบินที� QR162 

16.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 

19.25 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที�ยวบินที� QR830 

 

 

06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึLนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ�น สถานที�ท่องเที�ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ�น ณ เวลานัLน  

ทัLงนีLการเปลี�ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป�นหลักสําคัญ 
 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครัLงนีLจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึLนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ กอ่นทกุครัLง มิฉะนัLนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน   

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื�นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป�นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัLน 
 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัติดวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัLนทางบรษัิท

จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึLนไป คนืเงินทัLงหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที� เกิดขึLนจรงิเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื�นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคนืมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึLน จรงิเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจําตัวเครื�องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออื�นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัLงหมดตามราคาทัวร์ที�ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัLงหมด 

วันที�แปด       ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน -  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง       � อาหาร เช้า 
                      

วันที�เก้า       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรงุเทพฯ 

 



5. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัLงสิLน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึLนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึLนจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที�ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที�ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวมีค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงเพื�อเตรียมการจัดนําเที�ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที�

ต้องจ่าย ทัLงนีL ผู้ประกอบธุรกจินําเที�ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออื�นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีLรวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัLงหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ�ง ไม่สามารถรีฟOนด์เป�นเงนิหรือการบริการอื�นๆได้) 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชัLนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที�พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี�ยว

เพิ�ม) หรือเป�นการเพิ�มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน

แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที�พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื�องปรับอากาศที�สามารถปรับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื�องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทัLงปj  

4. ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที�นั�งเป�น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านัLนไม่สามารถ

เลื�อนวันได้ ใน กรณีที�ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อสอบถามราคาอีกครัLง และ

การจัดที�นั�งของผู้เดินทาง เป�นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื�อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํLาหนักกระเป~า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 25 กิโลกรมั ถือขึLนเครื�องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภัยเครื�องบิน

ตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ และกรณีนํLาหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที�สายการบิน

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเท ศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืLอโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึLนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการ

รักษาเท่านัLน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซืLอประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น 

เป�นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัLงนีLการทําประกันนีLจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 

ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัLน  แต่ทัLงนีL ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซืLอความ

คุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื�นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  



5. ค่าภาษีนํLามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเป~าที�โรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึLน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่/คา่มดัจาํตั�วเครื�องบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัLงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัLงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัLงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึLนในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึLนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัLงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัLงหมด  

7. รายการนีLเป�นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัLงหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี�/ปลอดบุหรี�

ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทัLงนีLขึLนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนัLน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัLงสิLนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัLน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน

รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืLอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึ�งเกิดขึLนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัLน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืLอประกันเพิ�ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัLงนีLการทําประกันนีLจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้

บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัLน  แต่ทัLงนีL ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซืLอความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัท

ฯ 



13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัLงสิLนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัLน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ 

 

ประกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิLวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยื�นวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที� เนื�องจากสถานทตูมีการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื�อนไข 

รวมถงึเอกสารที�ใชสํ้าหรบัยื�นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป�นประจาํ 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปOจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํ�าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที�เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื�อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที�เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิLว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื�องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟOนโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเปMดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป�นรูปที�ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัLน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 



** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื�นๆ เพิ�มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป�นต้องยื�นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนีL 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - นามสกุล (จําเป�น หากเคยมีการเปลี�ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปj (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป�นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนีL 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า18ปj (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป�นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนีL 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัLน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที�สาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�

อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�น

คําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป�นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที�ที�รับยื�นวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ=ายใดเป>นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัLน ผู้ปกครองจําเป�นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัLงฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที�แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีป�นพนกังานทั�วไป ทัLงภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที�ท่านทาํงานปOจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนที�ได้รับ, วัน เดือน ปj ที�เริ�มทํางาน, และช่วงเวลาที�ขอลางานไปเที�ยว (โดยไม่ต้องระบุชื�อประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป>นต้องเป>นภาษาอังกฤษ เท่านัMน) 

4.2 กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 



(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป>นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที�เป�นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัLน สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป>นต้องเป>นภาษาอังกฤษ เท่านัMน) 

4.4 กรณีเป�นแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที�ไม่ได้

เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป�นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกุล    วัน เดือน ปjเกิด ของ

สามีและบุตร ที�มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป>นต้องเขียนจดหมายชีMแจง บรรยายเป>นภาษาอังกฤษเท่านัMน) 

 

4.5 กรณีกจิการที�ไมไ่ด้จดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป�นต้อง

เขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชีLแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที�มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบการพิจารณา อาทิ รูปถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซืLอขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที�ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื�นๆ 

ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป>นต้องเขียนจดหมายชีMแจง บรรยายเป>นภาษาอังกฤษเท่านัMน) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป�นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนีL 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื�อ-สกุล เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปOจจุบันที�ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนัLนๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื�อ-สกุล เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปOจจุบันที�ใช้เดินทาง) 

 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื�อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื�น 

(สะกด ชื�อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปOจจุบันที�ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนัLนๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป�นต้องเขียนจดหมายชีLแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที�ไปท่องเที�ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื�อขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที�สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเป�นต้องเป�นบิดา/มารดา/พี�-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัLน !! 

กรุณาระบุ ชื�อ-สกุล ลงในจดหมายชีLแจ้งเป�นภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 

 

 

 

 

 



 

Bank Certificate & Bank Statement 

จําเป�นต้องขอจากธนาคาร เป�นภาษาอังกฤษ เท่านัLน 

จําเป�นต้องให้เจ้าหน้าที�ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัLน 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื�นคําร ้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป�นจริง เนื�องจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื�ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป�นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป�นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ�งขึLน 

 

 เมื�อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป�นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที�จะยื�นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัLง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที�

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัLงนีLบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัLงช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ�มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื�อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�นําเรียนสถานทูตเพื�อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทกุฉบบัที�ใชป้ระกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป�นภาษาองักฤษเทา่นัLน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป�นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้สมบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิต์สําหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื�อ รหัส รายการทัวร์ และวันที�เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วันที�เดินทาง :       

ชื�อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทที�จองทวัร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปj ที�จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื�อหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 

ทัLงนีL บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที�ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัLน. 

 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อื�นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มปOจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื�อเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบ้าน 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่าร้าง 
- สําเนา ใบเปลี�ยนชื�อตัว 
- สําเนา ใบเปลี�ยนนามสกุล 
- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื�นคาํรอ้งขอสมัครวีซา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป�นภาษาอังกฤษ) 

ชื�อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัที�เดนิทางทอ่งเที�ยว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื�อ - นามสกุล ปOจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื�อ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที�อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที�อยู่พํานักปOจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้าม)ี .......................................... 

7. อาชีพปOจจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที�ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื�อสถานที�ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที�อยู่ที�ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชื�อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปj เกิด................  สถานที�เกิด ..................... 

12. ชื�อ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปj เกิด................. สถานที�เกิด ...................... 

13. ชื�อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปj เกิด................  สถานที�เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

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

15. บุคคลที�เดินทางไปท่องเที�ยวด้วยในทรปิ และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื�น )ๆ โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศที�เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปj ที�ถกูปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที�ถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศที�ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปj ที�ถกูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที�ถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปjที�ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตัLงแต่วันที� .............................................. ถึงวนัที� .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิLวมือเพื�อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านีL 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดือน/ปj ที�ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื�นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื�อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื�อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื�นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที�ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที�จะใช้ยื�นสถานทูต 

เนื�องจากข้อมูลทัLงหมด บริษัทฯจําเป�นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที�ไม่สอดคล้องกับ

ความเป�นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป>นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื�อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที�ได้รับ และวันเดือนปjที�เริ�มงาน 

 

 เมื�อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวีซ่า จากเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื�นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื�นวีซ่า 

          - ท่านจําเป�นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื�อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที�ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป�นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทัLงสิLน ทัLงนีLบริษัทเป�นเพียงตัวกลางที�
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัLน 


