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Nice ScaN 3 Caps 
เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดเินเวีย ดินแดนแหง่ยุโรป

เหนอืเดนมารก์-นอร์เวย-์สวีเดน 7 วนั 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 บริษัทฯ ขอน าท่านเดนิทางสู่ดินแดนยโุรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สดู

อากาศอันแสนบริสุทธ์ิ กับแถบสแกนดิเนเวยี ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้.. 
 

โคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่ง

ตะวันออกของเกาะซแีลนด ์

ออสโล  นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์

ดของยุโรปเหนือ ตวัเมืองประกอบด้วย  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ท่ีสุดชือ่มัลโม

ยา เกาะเลก็เกาะน้อยที่มีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่ง  เป็น

แหล่งน้ าจืดท่ีส าคัญ  

สตอ็คโฮลม์ เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยูร่ิมชายฝั่งทะเลทิศ

ตะวันออกของประเทศสวีเดน ไดร้ับ   ฉายาว่า “เวนสิแห่งยุโรปเหนือ”

เน่ืองจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย 

 

ก าหนดการเดนิทาง  26 ก.ค.-1 ส.ค. / 27 ก.ค.-2 ส.ค. / 12-18 

ต.ค. / 22-28 ต.ค.2561 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ  

22.30 น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 

เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บตัร

โดยสารและสมัภาระ 

 

 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)-ลอ่งเรอื DFDS 

01.20 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ โดยสาย

การบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG950 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโคเปนเฮเกน้ เมอืงหลวงของประเทศเดนมารก์  น า

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ  จากนั้นเดนิทางสู่

ตัวเมือง น าท่านชมเมอืงโคเปนเฮเก้น เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่า

งามดังเมืองแห่งเทพนยิาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองชายฝั่ง

ทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และ

เป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญ น าท่านชมเมืองผ่านจตัรุสั 

 อมาเลยีนบอรก์พาเลสและซติีฮ้อลล ์ถ่ายรูปคู่กับ เงอืกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด 

สัญลักษณ์ของเมืองซึง่ยังคงน่ังเศร้ารอเจ้าชาย ตามเน้ือเรื่องในเทพนิยาย

อันลือลั่นของนักเลา่นิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดย

ได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมลูนิธิคารล์สเบิร์ก 

ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญจอดเด่นเป็น

สง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ น้ าพเุกฟอิอน เทพธิดาผู้เสียสละกับ

บุตรชายทีร่่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นน าท่านเข้าชม ปราสาทโร

เซนบอรก์ เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 17 ในศลิปะแบบเรอ

เนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตยีนที่ 4 นอกจากความงามของ

ภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งน้ียงัเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และ

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีก

ด้วย ท่านจะได้เห็นห้องเก็บสมบัติอันล้ าค่าของราชวงศ์เดนมาร์ค ซึ่ง

ภายในปราสาทได้จัดแสดงไว้เป็นจ านวนมาก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอลค์กิง้สตรที หรือถนนสตรอยก ์ถนนช้อป

ปิ้งที่ยาวที่สดุในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมอืงไปสิ้นสุดที่ Kongens 

Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลยุส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกา

หรูแบรนดด์ังจากสวิส พอร์ซเลน เป็นต้น  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่

ท่าเรือ เพ่ือน าท่าน ลอ่งเรอืส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุง

โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ สูก่รุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์DFDS เป็น

เรือส าราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก
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ต่างๆ มากมาย เช่น ผบั บาร ์ห้องซาวน์น่า รา้นค้าปลอดภาษ ีห้องเล่มเกมส ์

เป็นต้น เชิญพักผ่อนเดินเล่นบนเรือ ก่อนขึน้ชมววิสวยยามเมื่อเรอืถอนสมอ 

และรับประทานอาหารค่ าแบบบุฟเฟ่ต์ในเรอื พร้อมพกัค้างคืนบนเรือส าราญ

นี้ อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศัย หรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ 

หรือช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ี       

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของเรอืแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิกบั

เมนอูาหารหลากหลายและเครือ่งดืม่ Soft Drink 

 เข้าพักบนเรือส าราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่

แบบ 2 Berth Inside อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอื DFDS-ออสโล (นอรเ์วย)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ 

เรือเทียบท่าเรือที่เมืองออสโล ให้ท่านผ่านขัน้ตอนการเช็คเอ๊าท์จากเรือ 

พร้อมรับสัมภาระ รถโค้ชรับทีท่่าเรือ จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง

เมือง กรงุออสโล นครหลวงแหง่ราชอาณาจกัรนอรเ์วย์ นครหลวงแสนสวม

ริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มบีรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่

มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพท่ีงดงามเกินบรรยาย    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ Viking Ship Museum อาคารชั้นเดียวที่

จัดแสดงเรือไวกิ้ง 3 ล า ที่สรา้งจากไมโ้ดยขดุได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด

และแสดงเกีย่วกับเครือ่งมือในชีวิตประจ าวนัมีอายุเก่าแกก่ว่า 1,000 ปี ชม

ต านานความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของชาวไวกิ้งบรรพบุรุษของชาว

นอร์เวย์ที่เดินทางไกลกว่าค่อนโลกด้วยพาหนะน้ี ชาวไวกิ้งใช้เรือในการ

รบ ท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  เรือในพิพิธภณัฑ์เรอืไวกิ้งที่

เด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร ท าจากไม้โอ๊ค ใชฝ้ีพายราว 30 คน

คาดว่าสร้างขึ้นเพื่อกษัตริย์ไวกิ้งใช้ในการเดินทางระยะสั้นๆ ในทะเล 

จากนั้นน าท่านชมสวน ปฏมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์สวนสาธารณะอันเป็น

ผลงานของปฏมิากร ที่น าผลงานของ กุสตาฟ วกิเกอรแ์ลนด์ ปฏมิากรชื่อ

ดังที่ได้รับอนุญาตให้น าผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก

เนอร์ ทีท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลทิ รูปปั้นวัฏจักรของชวีิตมนุษย์

สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรปูคนจ านวนมากมายปนีป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงาน

น้ าพวุงจรชวีติ ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นน าท่านผ่านชมท าเนียบ

รัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี 

อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง ยา่นเอเคอร์บรูค Aker Brygge และทีต่ั้งของศาลาว่า

การ City Hall แนวอาร์ตเดคโค ่สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมยั ประดับไปด้วย

น้ าพุ  สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดกูลมกลืน ใกลก้ันเป็น The 
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Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวลัอัน

ทรงเกียรตแิละไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดว้ยแนวคิด

สถาปัตยกรรมร่วมสมยั จากนั้นให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์

เนมรวมถึงสินค้าทีร่ะลกึต่างๆ จากยา่นชอ้ปปิง้โจฮนัสเกทหรอืถนนคนเดนิ 

Walking Street ในกรุงออสโล 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่ ออสโล (นอรเ์วย)์-คารล์สตดั (สวเีดน)- สตอ็คโฮลม์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคารร์าเวล แม่น้ า

สายที่ยาวที่สุดของสวเีดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชมธรรมชาติ

ที่สวยงามตลอดการเดนิทาง  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านชมเมืองคาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ท่ีมี

ชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยูร่ะหว่างกรุงสต็อคโฮลม์ของ

ประเทศสวีเดนและกรงุออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่าง

สองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษตัิรย์คาร์ลที่ 6 ในป ีค.ศ.1604 ชือ่เมือง

จึงเรียกตามพระนามของพระองค์  Karl-Stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของ

เมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 จัตรุัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ า

จังหวัดและสะพานหิน ซึ่งเมืองนี้มีความเป็นชนบทดั้งเดิมทีช่าวนอร์ดิก

อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ป ีน าท่านเดินทางสู่ใจกลาง กรงุสตอ็ค

โฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่

น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลารก์่อก าเนิดนครอันงามสง่า ริมคลอง

มากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค” 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้  สตอ็คโฮลม์ (สวเีดน)  

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

   น าท่านผ่านชมโรงละคร ท าเนียบรัฐบาล น าท่านขึ้นชมวิวบนฟเจลกาตัน

เนินสูงริมทะเลสาบท่านจะเห็น   ทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อค

โฮล์ม,เกาะเมืองโบราณ,พระบรมมหาราชวงับนเกาะสตาเดนอันโอ่  โถงงาม

สง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส ์ปัจจบุันเป็นที่เลี้ยงรับรองผูท้ี่ได้รับรางวลัโนเบล  

  น าท่านชมแกมลา่สแตน (Gamla Stan) หรอืเขตเมอืงเกา่ ชมศาลาวา่

การเมอืงสตอ็คโฮลม ์(City  
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Hall) สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม ์ สร้างเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็น

โครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศ 

 สวีเดน ในศตวรรษที่20 เป็นที่ท าการของศาลาว่าการเมือง และสถานท่ี

ส าหรับจัดงานรับรางวลัโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันตภิาพท่ีมี

ขึ้นในออสโล) ตวัตกึที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนัง

ใน Golden Hall หรือห้องเต้นร าที่มลีวดลายฝังหินโมเสกกว่า 19 ล้านชิ้น 

ขัดผวิหน้าเรียบแลว้เคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศิลปินชั้นน าในเวลานั้น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย  น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 

400 ปีทีก่ษัตริยก์ุสตาฟท่ี2รับสั่งให้  สร้างเป็นเรือรบใหญ่ท่ีสุดในยุโรปในสมยั

นั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ าเรือวาซ่าทีย่ิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเล   มากกว่า 

300 ป ีถึงไดกู้้ขึ้นมาขึน้มาในศตเน่ืองจากสามารถรกัษาชิ้นสว่นเดิมของเรือไว้ได้กว่า 

95เปอร์เซ็นต ์  และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้นเป็น

ทรัพย์สมบตัิทางศลิปะที่โดดเด่นโดยต้องน าชิ้นส่วน  หลายล้านชิ้นทีก่ระจายไป

ทั่วท้องน้ าแถบน้ันมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถือเป็นแหล่ง  

 ท่องเท่ียวที่ส าคัญท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก และมเีวลาให้ท่านเลือกซื้อสนิค้าชั้นน า

จากย่านช้อปปิ้งของสต็อค   โฮล์ม  

ค่ า รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารไทย 

จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห่ก  สตอ็คโฮลม์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

จากนั้นอิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัยและให้ท่านเช็คเอ๊าท์ท่ีพกั  

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอารร์นัดา กรงุสตอ็คโฮลม์ 

  

14.30 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG961  
  

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 

05.50 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

 

รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น ขึน้อยูก่บัเหตกุารณต์า่ง ๆ อาทเิชน่ 

การจราจร  การซอ่มแซมถนน  สภาพอากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  การ

ปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิเปน็ตน้ ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

โดยจะค านงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็ส าคญั 
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อตัราคา่เดนิทาง 26 ก.ค.-1 ส.ค. / 27 ก.ค.-2 ส.ค. / 12-18 ต.ค. / 

22-28 ต.ค.2561 

 

 

Nice Scan 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวเีดน 7 วนั / TG 

26 ก.ค.-1 ส.ค.

61 /  

27 ก.ค.-2 ส.ค.

61  

12-18 ต.ค. / 22-

28 ต.ค.61 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 61,300 59,300 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,300 57,300 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

57,300 55,300 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 11,900 8,900 

ราคาส าหรับท่านที่มตีั๋วโดยสารอยู่แล้ว 

ท่านละ 

29,900 27,900 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท์อ้งถิน่และค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 

บาท   

ช าระพรอ้มค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี้ ามนั  ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีก

เกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่ ากวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 30 ทา่น

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากไดร้บัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ทา่นละ 20,000 

บาท 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตาม

รายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาตรวจสอบวนัและเวลาการเดนิทางของ

ทา่นและแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่

สามารถยื่นวซีา่พรอ้มคณะได ้ 

 ทา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ ทา่นสามารถแจง้กบัเจา้หนา้ทีท่วัร์ได ้อยูต่อ่ไดไ้มเ่กิน 7 วนั 

นับจากวนักลบัออกจากยโุรปคา่ธรรมเนยีทา่นละ 4,500 บาท ไม่ยนืยนัวันและเวลา

ไดจ้นกวา่จะมกีารยนืยันการจองจากสายการบนิและขึน้อยูก่บัตารางการบนิ และ

ไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะไดเ้ชน่กัน จะตอ้งพจิารณาจ านวนวันที่ทา่นพักดว้ย
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วา่ทา่นอยู่ทีไ่หนนานเป็นพเิศษ เพราะมผีลตอ่การยื่นค ารอ้งขอวซีา่ กรณเีดนิทาง

กับคณะ กรณกีารอยูต่อ่ของผูเ้ดนิทางและไมไ่ด้ยืน่วซีา่ทีเ่ดยีวกันกบัหมูค่ณะ ทา่น

จะตอ้งด าเนนิการยืน่วีซา่ ณ สถานทตูประเทศนั้นๆ ดว้ยตวัเอง 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ 

ดงันั้นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้น

และสมบรูณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนนิการขอวซีา่

และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้

มอื 
 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // สต็อค

โฮล์ม-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่ง

ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษิัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ า

กว่า 1 ปี และผู้ใหญอ่ายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันฯ) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 20 เม.ย.2561 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้นและค่าด าเนินการด้านการนัดหมายและ

เอกสารท่านละ 3,300 บาท (ช าระพรอ้มค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ท้องถ่ินในพระราชวังและเขตเมืองเก่า, ค่า

ทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ประมาณท่านละ 1,500 บาท ช าระพรอ้ม

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง) 
 ค่าบริการยกกระเป๋าทกุแห่ง  

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคดิ เชน่ การปรับค่า

น้ ามัน, คา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกีย่วกบัวีซ่า หรืออ่ืนๆ ท่ี

มิได้ระบุไว้ในรายการ 
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 ค่าประกันอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการท าเพิ่มเติม อาท ิ

ภัยธรรมชาตริุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิสูญหาย เป็นต้น 

 

การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผู้โดยสารหนึ่ง

ท่าน ส าหรับการจองทัวร์สว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท า

การ มิฉะน้ันทางบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั้นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด  

 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
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สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการลา่ช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ

ไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว 

แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้ง

คูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพื่อให้

เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องท่ีมีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะ

โรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูต

สวเีดน) 
ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถา่ยรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะต้องมกีารนดัหมายไวล้่วงหนา้ และไม่สามารถยนืยนั

ไดห้ากไมม่ีการท านดัหมายไว้กอ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎ

และเงือ่นไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พือ่ท าการนดัหมายการยืน่

วซีา่ 

-    ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารที่ครบถว้น แลว้น าเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเปน็ผู้ช าระ

คา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ดว้ยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากวา่ 6 เดอืน  

- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   

- หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตสวีเดนไม่อนญุาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวี

ซ่า  

2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซี่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผู้

เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น 
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- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์
หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

 

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หน้า  (ขนาดรปู
หนา้เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูป

ลงบนวซี่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวก ** 

 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อื
ถอื  

o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นท่ีหย่าแล้ว  

 
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้
เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน 
เป็นต้น  

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่ า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีนหรือส าเนา
บัตรนกัเรียน กรณีเปน็เด็กเล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช้ ส าเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่นตัวแสดงชื่อเจ้าของบญัชี ของ
ธนาคารใดๆ  

- ถ่ายส าเนาทกุหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรบัสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุด
เท่าที่จะท าไดห้รือไมต่่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้า
บัญชีหน้าแรกที่มชีื่อเจ้าของบัญช ี

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 
จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่ ากว่า 15 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยังคงไม่มกีารเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ 
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับและต้องท าจดหมายรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้
ก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบชุื่อและ
ความสัมพันธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
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ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป้กครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ

ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่

จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก                  
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความ

ผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษาและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่การท า

เอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย)...........................................................................................

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

................. 
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 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

 

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

....................................................... 
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 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

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

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 
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 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

(ระบุ)....................................................................................          

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 
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.........................................................................................................

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++ 

 
 

 


