
 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวีเดน นอรเวย เดนมารก 10 วัน 

ลองเรือชมฟยอรด รถไฟสายโรแมนติค Flamsbana 

ลองเรือสําราญ DFDS พรอม Scandinavian Buffet  

สต็อคโฮลม วาซามิวเซียม แกมลาสแตน ออสโล พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง  

กูดวาเกน เบอรเกน ขึ้นกระเชายอดเขาฟลอเยน  

โคเปนเฮเกน สวนสนุกทิโวล่ี ลิตเติ้ลเมอรเมด 



 

	  

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ     

22.00น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8-9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮลม-แกมลาสแตน-พิพิธภัณฑเรือวาซา    

01.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

08.40 น. เดินทางสู สต็อกโฮลม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.10 น. ถึงสนามบินอารลันดา ประเทศสวีเดน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว  

จากน้ันเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามท่ีสุด

แหงหน่ึงของโลก จนไดรับการขนานนามวา “ความงามบนผิวนํ้า” 

(Beauty on Water) หรือราชินีแหงทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม 

เมืองแหงประวัติศาสตรมาตั้งแตครั้ งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและ

สถาปตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบานเมือง ตึกรามบานชอง 

รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยูริมนํ้าและตามเนินสูงต่ํา ทําใหสต็อก

โฮลมเปนเมืองที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก นําทานสู แกมลาสแตน ยานเมืองเกาแกที่สุด ปจจุบันยังทิ้งรองรอยแหง 

ความเปนเมืองแหงยุคกลาง และยังเปนที่ตง้ั ของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน ตลอดจนกลุม

อาคารพิพิธภัณฑ นําเขาชม พิพิธภัณฑเรือวาซา ซ่ึงตั้งโชวเรือรบโบราณที่กูขึ้นมาไดจากที่ใตทะเล และยังคงสภาพ

ที่สมบูรณ เรือวาซาน้ันสรางขึ้นเมืองป ค.ศ.1628 หวังจะใหเปนเรือรบที่ใหญที่สุด บรรทุกปนใหญถึง 64 กระบอก 

วันแรกที่ออกเดินทางได 500 เมตร ก็จมลงสูใตทะเลลึก 35 เมตร  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Best Western Royal Star Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม สต็อคโฮลม-คารลสตัท - ออสโล        

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ 

ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผาน

ระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของ

พระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเม่ือป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด 

และสะพานหิน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวยเปนเมืองที่มี

คาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับ

สภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ เต็มไปดวยทุงหญาเขียวขจีในบรรยากาศ           

ฤดูรอนของสแกนดิเนเวีย   

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Quality Hotel 33 หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี ่ ออสโล-พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง -อุทยานฟร็อกเนอร-เกโล  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเขาชม พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือ

ไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียัง จัดแสดงเกี่ยวกับ

เครื่องมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ปเปนตํานานของชาวไวกิ้ง เรือถือเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด เพราะชาว

ไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบ ทําการคา และ ออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววา ถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไมมี

ยุคที่รุงเรืองที่สุดของชาวไวก้ิง  นําทานสูอุทยานฟร็อกเนอร ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิตและการ

ด้ินรนตอสูของมนุษยชาติ ซ่ึงเปนผลงานประติมากรช่ือดังกุสตาฟ-วิเกอแลนด 



 

	  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสูเมืองกอล (Gol) ตลอดเสนทางทานจะไดเห็นวิวทิวทัศน

ของลําธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเปนเหวขนาดใหญ ผานหมูบานชนบทสูเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูเพียง 2,000 คน แต

มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีความสําคัญในดานศูนยกีฬาฤดูหนาวของ

ยุโรปเหนืออีกดวย  

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  Storefjell Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา มีรดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอม-ลองเรือชมซองนฟยอรด-เมืองกูดวาเกน-เมืองเบอรเกน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมือง เมืองกูดวาเกน และ ลองเรือชมซองนฟ

ยอรด ที่สวยงามที่สุดในนอรเวย มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเขามา

ในแผนดินโดยเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะ

แผนดินของธารนํ้าแข็งเม่ือหลายลานปกอน เดินทางจนถึง เมืองฟลอม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทาน ข้ึนรถไฟ

ขบวนพิเศษเสนทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) สูมีรดาล ซ่ึง

เปนเมืองที่ตั้งของสถานีรถไฟสายโรแมนติกที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา 

เสนทางรถไฟจะผานอุโมงค, ลอดภูเขา, สะพานขามหุบเขาและแมนํ้าที่งดงามตลอด จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง

เบอรเกน โดยรถโคช เมืองใหญอันดับสองไดรับยกยองวาเปนเมืองวัฒนธรรม และเปนเมืองทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงดาน

ตะวันตกสุดของแผนดินนอรเวย นําทานชมเขตเมืองเกาของเบอรเกน Fish Market มีอายุกวา 1,000 ป 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Comfort Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หก  เบอรเกน–ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผาน

แมกไมทิวทัศนสวยๆ งามๆ ตลอดทาง แมจะเปนฤดูหนาว แต

สําหรับเบอรเกนแลวน่ีคือเมืองที่มีอากาศไมหนาวจัดเทาเมืองอ่ืนๆ 

ของนอรเวยจากการที่มีแนวเทือกเขาลอมกันกระแสลม ในขณะที่มี

กระแสนํ้าอุนเช่ือมตอกับทะเลเขาสูเมือง ชมวิวกันเพลินๆ กอนที่

รถรางจะเขาจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือ

ระดับนํ้าทะเล 320 เมตร ทําใหมองเห็นไกลไปถึงทาเรือใหญที่มีทั้ง

เรือรบและเรือสําราญหรู เห็นบานเรือนและผูคน เห็นถึงความเปน

เมืองทองเท่ียวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนรามาที่ทําใหมองเห็นภาพความเปนเบอรเกนไดชัดเจนที่สุด  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินสู เมืองเกโล (Geilo) อีกครั้งหน่ึงซ่ึงเมืองน้ีเปนเมืองที่มี

ความสวยงดงามทามกลางธรรมชาติ ในชวงฤดูหนาวจะมีนักสกีจํานวนมากเดินทางมาที่น่ีเพื่อเลนกีฬาฤดูหนาว สวน

ในชวงฤดูรอนจะเต็มไปดวยนักทองเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความสมบูรณของธรรมชาติและทํากิจกรรมตางๆในชวงฤดู

รอน  

คํ่า            บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Storefjell Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด  เมืองเกโล-ออสโล-เรือสาราญ DFDS SEAWAYS 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ทานเดินทางสู เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอรเวยเปน

เมืองที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทางทานจะได

พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ เต็มไปดวยทุงหญาเขียวขจีในบรรยากาศฤดูรอนของ

สแกนดิเนเวีย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําคณะ

ถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซ่ึงสรางดวยสถาปตยกรรมที่



 

	  

สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริมแมนํ้า ซ่ึงรายลอมดวยอาคารที่สวยงาม  ริมออสโลฟยอรด 

ไดเวลานําทานสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS 

 กรุณาเตรียมกระเปาใบเล็กสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทาน  

16.30 น.  ออกเดินทางดวยเรือสําราญ DFDS สูเมืองโคเปนเฮเกน พักคางคืนบนเรือสําราญ ภายในเรือสําราญทานจะ

ไดพบกับบรรยากาศนาตื่นเตน นอกจากน้ีทานจะไดพบกับกิจกรรมตางๆ ที่จะไดทําใหทานไดรับความเพลิดเพลิน

ตลอดเวลาที่อยูบนเรือสําราญลําน้ี อาทิเชน ดิสโกเธค สําหรับผูที่มีใจรักการเตนรําและแสงสี บาร สําหรับผูที่มีใจรัก

การด่ืม รานสินคาปลอดภาษีซ่ึงทานจะสามารถเลือกซ้ือสินคาไดอยางจุใจโดยไมตองเรงรีบใด ซ่ึงสินคาที่ทานจะไดพบ

เปน สินคาที่ปลอดภาษีเรียบรอยแลว เชน นํ้าหอมย่ีหอดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney 

และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ียังมีรานขาย เส้ือผาแฟช่ันที่มีช่ือเสียงใหทานไดเลือกซ้ืออยางจุใจ สําหรับนองๆ หนูๆ 

พลาดไมไดสําหรับช็อคโกแลตที่มีใหเลือกมากมายหลายชนิด 

คํ่า บริการอาหารค่ําแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟต” ณ ภัตตาคารในเรือสําราญ พักคางคืนบนเรือสําราญ 

หลังจากน้ันใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่แปด โคเปนเฮเกน-พระราชวังอมาเลียนบอรก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาวาการเมือง-ถนนสตรอยก   

เชา       บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ 

09.45 น. เรือเทียบทา ณ ชายฝงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก จากน้ันนําทานถายรูปบริเวณดานหนาพระราชวังอมา

เลียนบอรก (Amalienborg Palace) เปนที่ประทับของราชวงคเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อค

โคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมาของพระเจาเฟรดเดอริกที่ 4 ปกดานหน่ึงของพระราชวังเปนพิพิธภัณฑหองหับตางๆ ที่

เคยเปนพํานักของราชวงศในชวงป ค.ศ. 1863-1947  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสู สวนสนุกทิโวลี ซ่ึงเปนสวนสนุกที่เกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง

สรางมาแตตนศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแหงน้ีนับเปนจุดทองเท่ียวที่เชิดหนาชูตาที่สุดแหงหน่ึงของเดนมารก การเดิน

เลนในสวนสนุกทิโวลี ในชวงฤดูรอนถือไดวาเปนวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมารกทุกคนถือเปนเรื่องที่ตองทําเปน

ประจําทุกป [ไมรวมคาบัตรเครื่องเลนในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีชวงวันที่สวนสนุกปด จะเปล่ียนเปนเขา

พิพิธภัณฑอมาเลียนบอกซ] ที่มุมดานเหนือของสวนสนุกแหงน้ีเปนที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมารกเรียกวา

รอฮุดซแพลดเซน ที่จุดน้ีนอกจากเปนที่ตั้ง ศาลาวาการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเปนศูนยกลางของเสนทางเดินรถทั่ว

โคเปนเฮเกนอีกดวยมี รูปปนฮันสคริสเตียน แอนเดอรสัน กวีเอกของเดนมารกก็ตั้งอยูบนจตุรัสแหงน้ี ทางดานซาย

ของศาลาวาการเมือง นําทานชอปปงสินคายาน วอลคก้ิงสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ถนนชอปปงที่ยาวที่สุดในโลก

เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปส้ินสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือดังรานนาฬิกาหรูแบรนดดังจากสวิส

,พอรซเลน เปนตน  

คํ่า  บริการอาหารค่ํา นําทานเขาสูที่พัก Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เกา ลิตเติ้ลเมอรเมด-นํ้าพุเกฟออน-ดูไบ         

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานถายรูปคูกับ ลิตเติ้ลเมอรเมด เงือกนอยสัญลักษณของ

เมือง ซ่ึงยังคงน่ังเศรารอเจาชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือล่ันของนักเลานิทานระดับโลก ฮันส คริสเตียน แอน

เดอรสัน โดยไดรับการสนับสนุนจาก บริเวอร จาคอบเซน เจาของมูลนิธิคารลสเบิรก นําทานถายรูป นํ้าพุเกฟออน 

เทพธิดาผูเสียสละกับบุตรชายที่รวมสรางเกาะซีแลนดขึ้นมา ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบิน 

15.35 น.  ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK152  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

23.55 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

วันที่สิบ กรุงเทพฯ    

03.40 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู  ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ  โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น เ อ มิ เ ร ต ส  เ ที่ ย ว บิ น ที่  EK 376          

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 



 

	  

12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 20,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ ของบริษทั 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

พักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาเรือสําราญ DFDS  

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

3-12 เม.ย. 2563 72,900 

8-17 / 10-19 เม.ย. 2563 77,900 

24 เม.ย.-3 พ.ค. /  

29 เม.ย.-8 พ.ค.  2563 
69,900 

พฤษภาคม 5-14 พ.ค. 2563 69,900 

มิถุนายน 9-18 มิ.ย. 2563 69,900 

กรกฎาคม  3-12 ก.ค. 2563 69,900 



 

	  

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ 

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. ในการจองคิวย่ืนวีซาไมสามารถทําการเล่ือนคิวไดหลังจากที่มีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทางตองการเล่ือนคิวทานจะตอง

เสียคาใชจายในการเล่ือนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการขึ้นอยูกับศูนยรับย่ืน) 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

 เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

	  

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉนิและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและข้ันตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกัน

และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถกูตองในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซา) 

    ( ** ผูเดินทางตองมาแสดงตนเพื่อทําการสแกนลายน้ิวมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** ) 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจาย

ไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอด

อัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ย่ืน  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดย

ระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอมเปน

ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทาน

หน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรอง

จากทาง ราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  



 

	  

12. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 

13.  การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวี

ซาได 

ในการจองคิวย่ืนวีซาไมสามารถทําการเลื่อนคิวไดหลงัจากที่มีการจองคิวไปแลว หากผูเดินทางตองการเลื่อนคิวทาน

จะตองเสียคาใชจายในการเลื่อนคิวดวยตัวทานเอง (อัตราคาบริการข้ึนอยูกับศูนยรับย่ืน) 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม (สําคัญมาก) 
**ขอมูลน้ีใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  
แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทาน้ัน *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานทีเ่กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สัญชาติปจจบัุน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….…….. 

ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
 

โทรศัพท (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 
ดูแลผูเยาว  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

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

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
ตําแหนงงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารที่ทํางาน......................................................................... 
 

รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน................................. 
 



 

	  

แหลงที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 
กรณีสมรส โปรดระบุวันที่จดทะเบียน................................................. 
กรณีหยาราง โปรดระบุวันที่จดทะเบียน................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คูสมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คูสมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส................................................. 
 
วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 ไมเคย 
 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 
เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอ่ืนออกให   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 
ทั้งสิ้นทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 

 


