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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
01.05 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
วนัท่ีสอง ดไูบ – โคเปนเฮเกน้    
05.00 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองโคเปเฮเก้น ประเทศเดนมารก์  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK151 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.20 น.   เดินทางถึงเมืองโคเปนเฮเกน้ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมื องกอ่นจะออกเดินทางเขา้สู่ต ัวเมือง โคเปนเฮเก้น 

(Copenhagen) เท่ียวชมภายในตวัเมือง น าทา่นชม รูปป้ันเงือกน้อย (The Little Mermaid) ท่ีนั่งอยูบ่นโขด
หินริมน ้ามาตัง้แตว่นัท่ี 23 สิงหาคม ปี 1913 ซ่ึงเป็นครั้งท่ีเร่ิมสรา้ง และเพ่ิงจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปีไปเม่ือ
ปี 2013 ท่ีผา่นมาไมน่านน้ี เงือกนอ้ยเน้ือส าริดตวัน้ีออกแบบสรา้งในปี 1909 มีขนาดเทา่คนจริง น ้าหนักส าริด

ท ัง้ตวัประมาณ 175 กิโลกรัม แต่เพราะตัง้อยู่กลางแจง้ตลอดกาล
เชน่น้ี เงือกนอ้ยผูน่้าสงสารจึงมกัตกเป็นเหย่ือใหห้วัขโมยลกัลอบตดั
หวัและแขนไปเสมอ กระท ัง่ถูกเพนทสี์ใส่จนตอ้งถูกบูรณะใหม่เสมอ 
แตอ่ยา่งไรก็ตามเงือกนอ้ยก็เป็นท่ีช่ืนชอบของนักทอ่งเท่ียวเสมอไมเ่คย
เป ล่ียนแปลง น าท่านถ่ายรูปก ับ พระราชวังอเมเล่ียนบอร์ก 
(Amalienborg Palace) สรา้งขึ้นโดย “ราชวงศโ์อลเดนบอร์ก” ราว

ศตวรรษท่ี 18 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบัของบรรดาบุคคลในพระราชวงศแ์ห่งเดนมาร์กแทนท่ี “พระราชวงัคริสเตียน
บอร์ก” ท่ีถูกเผาท าลายไปในปี 1794 ภายในพ้ืนท่ีของพระราชวงัอเมเล่ียนบอร์กมีพระราชวงัยอ่ยอีก 4 หลงัท่ีมี
รูปทรงอาคารเหมือนกนัหมด แตภ่ายในพระราชวงัท ัง้ส่ีกลบัถูกออกแบบใหแ้ตกตา่งกนัไปตามรสนิยมผูเ้ป็นเจา้ของ 
แตก็่หรูหราอลงัการคลา้ยกนั มีบางสว่นเปิดใหเ้ขา้ชมได ้สว่นขา้วของช้ินส าคญั เคร่ืองประดบัมีคา่ เคร่ืองแตง่กาย 
และงานศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไวใ้นพ้ืนท่ีของพิพิธภณัฑซ่ึ์งนักทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้และก็
เชน่กนัท่ีทุกเท่ียงวนัจะมีการผลดัเปล่ียนเวรยามของกองทหารรักษาพระองค ์ซ่ึงเชิญชวนใหน้ักทอ่งเท่ียวรอชม
เสมอ  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Scandic Sluseholmen หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม โคเปนเฮเกน้ – DFDS – ออสโล  
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ยา่นแห่งความสุดยอดดา้นสีสันและ
ความบนัเทิง ท่ีสุดของความน่าสนใจอยูท่ี่วิวทิวทศัน์ของอาคารเกา่ในยา่นน้ีซ่ึง
ยงัไดร้ับการเก็บรักษาอยา่งดี สีสนัยงัคงสดใส ชว่ยสรา้งบรรยากาศโดยรอบ
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ไดดี้มาก และถือเป็นแลนดม์าร์กส าคญัของเมืองอีกแหง่หน่ึงเลยส าหรับนูฮาฟน์แหง่น้ี จึงกลายเป็นยา่นช่ือดงัท่ีไม่
วา่จะเป็นสินคา้ทอ้งถ่ินใดๆ ของเมืองก็มกัจะจารึกวิวของนูฮาฟน์ไวด้ว้ยเสมอ ปจัจุบนัยา่นนูฮาฟน์ยงัมีความส าคญั
จากการไดร้ับการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดว้ย จึงย่ิงท าใหดึ้งดูดนักทอ่งเท่ียว  อิสระชอ้ปป้ิง
ถนนสตรอยก ์(Stroget) ถนนสายชอปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก พรั่งพรอ้มดว้ยรา้นคา้มากมายหลายรอ้ยรา้น แตล่ะ
รา้นก็ซอกซอนอยูต่ามซอยเล็กซอยนอ้ย เดินเขา้ซอยน้ีไปออกซอยนั้นกนัสนุกไปเลย ชอ้ปป้ิงกนัไมห่วาดไมไ่หว
ถูกใจขาชอ้ปแน่นอน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เขา้ชม สวนสนุกทิโวลี” (Tivoli) สวนสนุกท่ีเกต๋ ัง้แตช่ื่อ เพราะตวัอกัษร “Tivoli” เม่ือน ามาเรียงสลบัจากหลงั

จะอา่นไดว้า่ “I lov it” สวนสนุกแหง่น้ีสรา้งขึ้นในปี 1843 มีเคร่ืองเลน่ท่ีพรอ้มส าหรับท ัง้เด็กและผูใ้หญ ่โดยเคร่ือง
เล่นท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแกม่ากท่ีสุดก็คือ “รถไฟเหาะรางไม”้ ซ่ึงติดอนัดบั 1 ใน 7 ของรถไฟเหาะท่ีชวนให ้
หวาดเสียวท่ีสุดในโลก (ไมร่วมคา่เคร่ืองเลน่) น าทา่นลง เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส ์(DFDS Seaways) จากโคเปน
เฮเกน้ ไปยงั “ออสโล” (Oslo) ประเทศเดนมาร์ก ดีเอฟดีเอส ซีเวยสเ์ป็นเรือส าราญล าใหญ ่กบัความสูง 12 ช ัน้ 
ช ัน้ 1-4 เป็นท่ีจอดรถ ช ัน้ 5-10 เป็นท่ีพกัซ่ึงมีหอ้งพกัมากมาย ดีเอฟดีเอส ซีเวยสคื์อสวรรคบ์นผิวน ้าดีๆ น่ีเอง ท ัว่
ท ัง้ล าเรือมีทุกความบนัเทิงบรรจุไวค้รบถว้น โดยเฉพาะบนชัน้ 7 ท่ีมีท ัง้
คาสิโน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมชอ้ปป้ิงเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
น ้าหอม และเคร่ืองส าอาง มีรา้นปลอดภาษี มุมช็อกโกแลตพรอ้มขนม
ส าหรับเด็กๆ มีมุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ต ์และมีบริการ Free wifi ใหใ้ช ้
ดว้ย ถา้ขึ้นช ัน้ 8 ก็เป็นมุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บาร์ พรอ้มลานนั่งด่ืม
บนดาดฟา้เรืออีกดว้ย 
กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรือ 
วนัท่ีส่ี  ออสโล – ชอ้ปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท - อลั 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางถึงเมือง ออสโล (Oslo) อิสระชอ้ปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) สีสนัแหง่การช ้
อปป้ิงบนถนนท่ีเป็นเหมือนหน่ึงในแลนดม์าร์กของเมืองซ่ึงดูหรูหรามาก นักทอ่งเท่ียวคอ่นขา้งเยอะเพราะมีแต่
สินคา้น่าชอ้ปมากมายตัง้แตแ่บรนดเ์นมจนถึงสินคา้ทอ้งถ่ินไมมี่แบรนด ์โดยเฉพาะแบรนด ์“H&M” ท่ีมีตน้ก าเนิด
ในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด ์“Fjallraven” หรือท่ีเราคุน้ในช่ือ “Kanken“ ก็มี
แบบใหเ้ลือกมากมาย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
                    น าทา่นเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอลั (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจงัหวดับุสเครุต (Buskerud) ทางภาคใตข้อง

ประเทศนอร์เวย ์เมืองอลัเป็นเมืองท่ีรายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูง สวยดว้ยทศันียภาพท่ีมากพรอ้มดว้ยธรรมชาติโดยรอบ 
นอกจากน้ีเมืองอลัยงัเป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์อยูสู่งในระดบั 900 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล   
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เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหา้  อลั – กุดวาเกน้ –ล่องเรือชม ซองนฟ์ยอรด์ - วอส – เบอรเ์กน้   
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                     เดินทางสู่ กุดวาเกน้ (Gudvangen) ในเขตจงัหวดั ซองน์ อ็อก ฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) น าทุกทา่น

ลอ่งเรือชมความงามของ ซองน์ฟยอรด์ ท่ีไดร้ับการขนานนามวา่เป๋นซองน์ฟยอร์ดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก มี
ความยาวถึง 204 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากธรรมชาติโดยการกดัเซาะจากธารน ้าแข็งเม่ือหลายรา้นปีกอ่น รถโคช้รอรับ 
เดินทางสู ่เมืองเบอรเ์กน้ (Bergen) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางตอ่ไปยงั เมืองเบอรเ์กน้ (Bergen) เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของนอร์เวย ์ยงัเป็นท่ีตัง้ของกองทพัเรือนอร์เวย ์

และเป็นศูนยก์ลางการขุดเจาะน ้ามนัของประเทศ นอกจากน้ีเบอร์เกน้ยงัพว่งความเป็นอดีตเมืองหลวงเกา่ของ
นอร์เวยใ์นชว่งศตวรรษท่ี 17 หรือราวปี 1070 กอ่นจะยา้ยไปตัง้เมืองหลวงกนัใหมท่ี่ออสโลในปี 1299 เบอร์เกน้
ถูกเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงจากการท่ีเป็นเมืองใหญแ่ละมีทา่เรือท่ีเหมาะส าหรับการเปิดเป็นจุดแลกเปล่ียนสินคา้เพ่ือ
ท าการคา้กบัตา่งชาติจนกลายเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองดา้นการคา้ขายมากท่ีสุดในยุคสนันิบาตฮนัเซียติก 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Thon Hotel Bergen Airport หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก เบอรเ์กน้ – ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเท่ียวชมภายในเมืองเบอร์เกน้ ท่ียา่น บริกเกน้ ท่ีเป็นกลุม่อาคาร
ไมเ้กา่อายุเฉียดพนัปีท่ีนอกจากจะเก่าแกแ่ลว้ ยังสวยดว้ยสีสันของ
อาคารต่างๆ ท่ีสดใส โดดเด่น และจดัจา้น ท่ีท าใหเ้มืองไดร้ับการขึ้ น
ทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยยูเนสโกไ้ปเป็นท่ี
เรียบรอ้ย น าทา่นขึ้นกระเชา้ไปยงั ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผา่น
แมกไมทิ้วทศัน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แมจ้ะเป็นฤดูหนาว แต่ส าหรับ
เบอร์เกน้แลว้น่ีคือเมืองท่ีมีอากาศไมห่นาวจดัเทา่เมืองอ่ืนๆ ของนอร์เวยจ์ากการท่ีมีแนวเทือกเขาลอ้มกนักระแสลม 
ในขณะท่ีมีกระแสน ้าอุน่เช่ือมตอ่กบัทะเลเขา้สูเ่มือง ชมวิวกนัเพลินๆ กอ่นท่ีรถรางจะเขา้จอดท่ีสถานีบนยอดเขาใน
ระดบัความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 320 เมตร ท าใหม้องเห็นไกลไปถึงทา่เรือใหญท่ี่มีท ัง้เรือรบและเรือส าราญหรู 
เห็นบา้นเรือนและผูค้น เห็นถึงความเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนรามา่ท่ีท าใหม้องเห็นภาพ
ความเป็นเบอร์เกน้ไดช้ดัเจนท่ีสุด  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางจากเมืองเบอร์เกน้ สูเ่มืองบุสเครุต ระหวา่งทางชมทศันียภาพท่ีท ัง้สวยและน่าต่ืนตาตลอดรายทาง ไมว่า่จะ
เป็น ตน้ไม ้ป่า และภูเขาสูง รวมถึงหุบเหวลึกท่ีเกิดจากการกดัเซาะของล าธารนานนับพนัๆ ปี  
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด บุสเครุต – ออสโล -  สนามบิน  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางจากเมืองอุสเบคุตสู่ ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์เมืองสวยมีสไตลอ์ยา่งท่ีใครๆ เขามกั
พูดกนัวา่น่ีคือเมืองแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตวัอาคารบา้นเรือนรา้นคา้จะมีรูปแบบการ
กอ่สรา้งสวยงามไดส้ดัสว่นและแปลกตาซ่ึงส่วนใหญส่รา้งดว้ยไมท้าสีสด มีพิพิธภณัฑศิ์ลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของ
เมืองเลียบฟยอร์ด 

14.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK160 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีแปด ดไูบ – สุวรรณภูมิ  
23.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK376 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มีนาคม 
12-19 / 19-26 มี.ค. 62 
26 มี.ค. – 2 เม.ย. 62 

49,900 

เมษายน 2-9 / 3-10 เม.ย. 62 

54,900 
พฤษภาคม 

1-8 / 15-22 พ.ค. 62 
22-29 พ.ค. 62 

พฤษภาคม 22-29 พ.ค. 62 52,900 

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

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั ( 12 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทพรอ้มคา่วีซา่ (3,500 บาท/ท่าน) (หลงัจองภายใน 3 วนั) 
พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
 การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่ 
เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง 
อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะ
กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน 
- Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ีย่ืนวีซา่) ควร
เลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจ านวนไมต่่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา 

- Bank Certificate ฉบบัจริง วนัท่ีอพัเดทตรงกนักบั Statement 
(ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบับ
แปลภาษาองักฤษ)  **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
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7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสูติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
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รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้วิมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

*1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน ................................................................................ ............ 
ช่ือบิดา ...................................................................................วนั/เดือน/ปี ท่ีเกิด ............ ............................................. 
ช่ือมารดา ................................................................................วนั/เดือน/ปี ท่ีเกิด .............. ........................................... 

*2.  สถานภาพ  โสด  แตง่งานจดทะเบียน  แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  หยา่  หมา้ย  
กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดือน-ปี ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสร่ายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 
................................................................................................................  
(กรณีไมมี่ทะเบียนสมรส หรืออยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆท่ีเร่ิมอยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา 
................................................................................................................  
(กรณีสถานภาพหยา่ ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี ตามใบหยา่) .......................................................................... 
(กรณีสถานภาพแยกกนัอยู ่ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ) ....................................................................... 
*3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล ..................................................................................................................... . 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ................................. 
      สญัชาติ ...................................................................... 
 *กรุณาใสร่ายละเอียดบุตร หากมีบุตรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 
ช่ือบุตร 1. ช่ือ ............................................................................................. 
วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .................. .....  
ช้ือบุตร 2. ช่ือ ............................................................................................. 
วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .................. .....      
ช่ือบุตร 3. ช่ือ ............................................................................................. 
วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .................. .....          
*กรุณาใสร่ายละเอียดพ่ีนอ้ง กรณีมีพ่ีนอ้ง (ภาษาองักฤษ) 
    ช่ือพ่ีนอ้ง 1. ช่ือ .................................................................................................  
    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ............................. สญัชาติ ............................ ...  
    ช่ือพ่ีนอ้ง 2. ช่ือ .................................................................................................  
    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ............................ สญัชาติ ....................... ........  
    ช่ือพ่ีนอ้ง 3. ช่ือ .................................................................................................  
    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ........................... สญัชาติ .............................. ..   
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*4.ท่ีอยูป่จัจุบนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................. .......................................... 
   รหสัไปรษณีย.์........................ โทรศพัทบ์า้น ......................... *โทรศพัทมื์อถือ ................................ .............  
    *อีเมล ์........................................................................................................................................ 
*5.ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. ..  
   ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ) .......................................................................................................... 
   ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................................... ............... 
   รายไดต้อ่เดือน/อาชีพประจ า/คูส่มรส/บุตร..............................................................................................  
   ประเภทของงานท่ีดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานท่ีองคก์รท าอยู ่........................................................ 
   โทรศพัท ์..................................................................................................................................... ............ 
*กรณีศึกษาอยู ่ ช่ือสถาบนัการศึกษา ........................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถาบนัการศึกษา ....................................................................................................... ........................... 
รหสัไปรษณีย ์ ..........................................โทรศพัท ์.................................................................................... 
ระดบัช ัน้ / หลกัสูตรการศึกษา ................................................................................................ .....................   
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา .............................................. 
6.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ ............................. 
ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)................................................................................... ......................        
*7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) ........................ 
กรณีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .................................................. 
*8.  ทา่นเคยพิมพล์ายน้ิวมือส าหรับย่ืนค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ ครั้งลา่สุด ....... ไมเ่คย ....... เคย  
(กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) ................................................................................. 

*9.  ทา่นเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง .  ใช ่  ไมใ่ช ่(กรณีท่ีไมใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรือใครเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยของทา่น) 
........................................................................................................ 
 
 

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น
เพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
 

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