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วนัแรก สวุรรณภมิู 
23.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์เจา้หน้าทีบ่รษิทั ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง กรงุเทพ-ดไูบ-สตอกโฮลม์     
01.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เทีย่วบนิทีE่K385บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 
04.45 น. ถงึสนามบนิเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
08.00 น. เดินทางสู่ สตอกโฮล์ม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK157บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 
12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุสตอกโฮลม์  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้น าท่าน

ชมกรงุสตอกโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก 
จนได้ร ับการขนานนามว่า ความงามบนผิวน ้า หรือ ราชินีแห่งทะเลบอลติก เที่ยวชม       
เมอืงหลวงของสวเีดน กรุงสตอ็กโฮลม ์เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรม์าตัง้แต่ครัง้ศตวรรษที ่13  
ศลิปะและสถาปตัยกรรมผสมผสานดว้ยความสะดวกสบายและทนัสมยัของบา้นเมอืง ตกึราม    
บา้นชอ่งรวมทัง้ปราสาทราชวงัตัง้อยูร่มิน ้าและตามเนินสงูต ่า ท าใหเ้ป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดแหง่ 
หน่ึงในโลก น าทา่นชมเมอืงที ่จดุชมวิวแบบพาโนรามา จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที ่
หา้งสรรพสนิคา้ NK ซึง่เป็นหา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในยโุรปเหนือ      
หรอืยา่นวอลค์กิง้สตรทีอนัทนัสมยั  
บริการอาหารค ่ า  ณ ภัตตาคาร  เข้าสู่ ที่พ ัก  ณ 
Courtyard by Marriott Stockholm Hotel ห รื อ ร ะ ดับ
เดยีวกนั  

วนัท่ีสาม สตอกโฮลม์-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา-ซิต้ีฮอลล-์แกมล่าสแตน-คารล์สตทั    
 เช้า      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์เรือวาซา  ซึ่งตัง้โชว์

เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี 
และยงัคงสภาพทีส่มบูรณ์ เรอืวาซานัน้สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.
1628 หวงัจะให้เป็นเรอืรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 
64 กระบอก วนัแรกทีอ่อกเดนิทางได ้500 เมตร กจ็มลงใต้
ทะเลลึก 35 เมตร เป็นเวลานานถึง 333 ปี จากนัน้แวะ
ถ่ายรปู ซิต้ีฮอลล ์หรอืศาลาวา่การเมอืงซึ่งใชเ้วลาสรา้งถงึ 
12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สร้างด้วยอฐิแดงกว่า 8 
ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณ์ในปี 1911 ในทีว่นัที ่10 ธนัวาคม ของ
ทุกปี จะมพีธิมีอบรางวลัโนเบล ณ ทีแ่หง่น้ี  



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่ แกมล่าสแตน เขตเมืองเก่าแก่ที่สุดและ
สวยงามราวกบัภาพวาด ถนนหนทางปดูว้ยพืน้หนิ ย่านเขตเมอืงเก่ามวีหิารแบบกอธคิ, แหล่งรา้นคา้
และรา้นอาหาร, คาเฟ ่ในบรรยากาศดัง้เดมิ อสิระถ่ายรปูบรเิวณ พระราชวงัหลวง งดงามและอลงัการ
ด้วยศลิปะแบบเรอเนสซองส์ รดิดาร์ฮูเซท์ มรดกตกทอดทางวฒันธรรมของชนชัน้ขุนนาง อาคาร
รฐัสภาและอาคารพพิธิภณัฑ์เมอืง หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคารล์สตทั เมอืงใหญ่ที่
ตัง้อยูร่มิทะเลสาบแวนเนิรน์ ชมความเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่าวเมอืง (นอรด์กิ) อาศยัมาแต่โบราณ
กาลกวา่ 1,000 ปี 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่กั ณ  Clarion Hotel Plaza  หรอืระดบัเดยีวกนั  
วนัท่ีส่ี ออสโล- The Oslo Opera House-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ     
เช้า          บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่เมืองออสโล เมอืงหลวงของ

ประเทศนอร์เวย ์เป็นเมอืงที่มคี่าครองชพีสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบด้าน
เหนือของอา่วฟยอรด์ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม ่ซึง่เป็น
ธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ เตม็ไปดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจใีนบรรยากาศฤดรูอ้นของสแกนดเินเวยี   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นถ่ายรปู The Oslo Opera House หน่ึงใน
โครงการปรบัปรุงบรเิวณชายฝ ัง่ของออสโลใหเ้กดิเป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระโยชน์ ดว้ยเงนิทุนมหาศาล 
และการปรบัผงัการจราจรของชายฝ ัง่ดา้นตวัเมอืงออสโล จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือ
ไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเกีย่วกบั เรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้าก
รอบ ๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากน้ียงัจดัแสดงเกีย่วกบัเครื่องมอืในชวีติ ประจ าวนัทีม่อีายเุก่าแก่
กวา่ 1,000 ปีเป็นต านานของชาวไวกิง้ เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ใน
เรื่องของการรบ ท าการคา้ และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  ชาวไวกิง้เดนิทางไกลกวา่คอ่น จน
มคี ากลา่ววา่ ถา้ไมม่เีรอืไวกิง้ กจ็ะไมม่ยีคุทีรุ่ง่เรอืงทีสุ่ดของชาวไวกิ้ง  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่กั ณ Scandic Asker Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
 
วนัท่ีห้า อทุยานฟรอ็กเนอร-์ปราสาท Akershus-ศาลาว่าการเมืองออสโล-ล่องเรือส าราญ DFDS 

Seaways          
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  น าท่านชม

อุทยานฟรอ็กเนอร์ ที่มปีระตมิากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่
สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของ มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงาน
ประติมากรชื่อดงักุสตาฟ วิเกอแลนด์ น าท่านชมบริเวณด้าน
นอกปราสาท Akershus งานสถาปตัยกรรมอนัเก่าแก่ในยุค
เรอเนสซองค ์สรา้งในปี น าเทีย่วชมกรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมอืงหลวงมา



ตัง้แต่สมัยไวกิ้งเรืองอ านาจ ผ่านชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของ
พระมหากษตัรยิแ์หง่นอรเ์วย ์ 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา น าคณะถ่ายรปู ศาลาว่าการเมือง ออสโล ซึง่สรา้งดว้ย
สถาปตัยกรรมทีส่วยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยู่
บรเิวณรมิแมน่ ้าซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิออสโลฟยอรด์ 
จากนัน้น าคณะเทีย่วชมเมอืงอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วยา่น ถนน
คนเดินคารล์โจฮนัเกท ทีม่ชีื่อเสยีงของออสโล ไดเ้วลาสมควร
น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอื DFDS  

16.30 น. ออกเดินทางด้วยเรือส าราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พกัค้างคืนบนเรือ
ส าราญ กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัใส่สัมภาระค้างคืนบนเรือส าราญ 1 คืน 
ภายในเรือส าราญท่านจะได้พบกบับรรยากาศสุดหรูหรา ซึ่งท่านสามารถสมัผสักบัออสโลฟ
ยอร์ดได้ทนัททีี่เรือออกจากท่า นอกจากน้ีท่านจะได้พบกบักิจกรรมต่างๆ ที่จะได้ท าให้ท่าน
ไดร้บัความเพลดิเพลนิตลอดเวลาทีอ่ยูบ่นเรอืส าราญล าน้ี อาทเิช่น ดสิโกเ้ธค ส าหรบัผูท้ีม่ใีจรกั
การเตน้ร าและแสงส ีบาร ์ส าหรบัผูท้ีม่ใีจรกัการดื่ม รา้นสนิคา้ปลอดภาษซีึง่ทา่นจะสามารถเลอืก
ซื้อสินค้าได้อย่างจุใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น  สินค้าที่ปลอดภาษี
เรยีบรอ้ยแลว้ เช่น น ้าหอมยีห่อ้ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และ
อื่นๆอกีมากมาย นอกจากน้ียงัมรีา้นขายเสื้อผา้แฟชัน่ที่มชีื่อเสยีงใหท้่านไดเ้ลอืกซื้ออย่างจุใจ 
ส าหรบัน้องๆ หนูๆ พลาดไมไ่ดส้ าหรบัชอ็คโกแลตทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายหลายชนิด     

ค า่ บรกิารอาหารค ่าแบบ สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ณ ภตัตาคารภายในเรอืส าราญ จากนัน้
อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัท่ีหก โคเปนเฮเก้น-พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง 
  ถนนสตรอยก-์ช้อปป้ิง        
เช้า บรกิารอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีน ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 
09.30 น. เรอืเทยีบท่า ณ ชายฝ ัง่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก น าท่านถ่ายรูปบรเิวณด้านหน้า

พระราชวังอมาเลียนบอร์ก  (Amalienborg Palace) 
เป็นที่ประทบัของราชวงค์เดนมาร์กนับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 
ตกแต่งแบบสไตลร์อ็คโคโค และจะมกีารเปลีย่นทหารยาม
หน้าวงัทุกวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ เสด็จ
ประทบัอยู่ที่น่ี  ตรงกลางมพีระรูปทรงม้าของพระเจา้เฟ
รดเดอรกิที่ 4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพพิธิภณัฑ์
หอ้งหบัต่าง ๆ ทีเ่คยเป็นพ านกัของราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947  



เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู ่สวนสนุกทิโวลี ซึง่เป็นสวนสนุกทีเ่ก่าแก่
ที่สุดในโลกแห่งหน่ึงสร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวน
สนุกแห่งน้ีนับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชดิหน้าชูตาที่สุดแห่ง
หน่ึงของเดนมารก์ การเดนิเล่นในส่วนสนุกทโิวลี ในช่วง
ฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวฒันธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์ก
ทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องท าเป็นประจ าทุกปี ไม่รวมค่า
บตัรเครื่องเล่นในสวนสนุก] ทีมุ่มดา้นเหนือของสวนสนุกแห่งน้ีเป็นที่ตัง้ของ จตัรุสักลางเมือง 
ภาษาเดนมาร์กเรียกว่ารอฮุดซ์แพลดเซ่น  ที่จุดน้ีนอกจากเป็นที่ตัง้  ศาลาว่าการเมือง
โคเปนเฮเกน และยงัเป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเดนิรถทัว่โคเปนเฮเกนอกีดว้ยม ีรปูปัน้ฮนัส์
คริสเตียน แอนเดอรส์นั กวเีอกของเดนมารก์กต็ัง้อยูบ่นจตุรสัแหง่น้ี ทางดา้นซา้ยของศาลาว่า
การเมอืง น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่น วอลค์ก้ิงสตรีทหรือถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ด
ในโลกเริม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มสีนิคา้แบรนด์เนมชื่อดงั อาท ิ
หลุยส ์ วติตอง ชาแนล เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั ณ Park Inn by Radisson Copenhagen 
Airport Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั  

 
 
วนัท่ีเจด็ ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-สนามบิน                                    (เดนมารก์-ดไูบ) 
เช้า บรกิารอาหารเชา้แบบสแกนดเินเวยีน ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่าน

ไปถ่ายรูปกบัเงอืกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด ตวัเอกจากเรื่อง เทพนิยายอนั
แสนเศรา้ของฮนัส์ครสิเตยีน แอนเดอร์เซน นักเขยีนชาวเดนมาร์กผูโ้ด่ง
ดงั รูปป ัน้ลติเตลิเมอร์เมด โดยประตมิากรชาวเดนมาร์ก เอด็วาร์ด อรีคิ
เซน ถูกน ามาตัง้ไว้ที่อ่าวโคเปนเฮเกนเมื่อ 97 ปีมาแล้ว น ำท่ำนถ่ำยรูป
บริเวณน ำ้พเุกฟิออน เทพธิดำผูเ้สียสละกบับุตรชำยท่ีร่วมสร้ำงเกำะซีแลนดข้ึ์นมำ 
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK152  
23.15 น. ถงึสนามบนิเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
วนัท่ีแปด  สนามบินสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ        (ไทย)  
03.00 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK384บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ 
12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 
 



***ข้อก าหนดสายการบิน*** 
ผูโ้ดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางน ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 30 กิโลกรมั 
ส่วนกระเป๋าถือติดตวัขึน้เคร่ือง [Carry-on Baggage] น ้าหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
อตัราค่าบริการ   

ผูใ้หญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน  ท่านละ 59,900 บาท 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ท่านละ 57,900 บาท   
พกัเด่ียว    ท่านละ 10,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทอ่งเทีย่ว สายการบนิเอมิเรตส ์
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุม่เชงเกน้ ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทกุกรณี 
 รถโคช้ปรบัอากาศทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
 โรงแรม ทีพ่กัตามระบุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2-3 ทา่น)  
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaways) พกัห้องละ 2 ท่าน  
 หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000/150,000 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน (ท่านละ 2 ยโูร / วนั / คน) และคนขบัรถ (ท่านละ 2 ยโูร / วนั / คน) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตามแต่ท่านเหน็สมควร  
 คา่อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้
 คา่แปลเอกสารส าหรบัยืน่วซี่าในกรณีทีเ่อกสารเป็นภาษาไทย  

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
1. กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้าอยา่งน้อย 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิ
 

 
 
 
  



หมายเหต ุ
1) ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนออกเดนิทาง 2 สปัดาห ์
2) ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอนัเน่ืองมาจากกรณีที่เกิด เหตุจ าเป็นสุดวสิยั 

อาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ, การจราจร
ตดิขดั ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถงึผลประโยชน์ และจะรกัษาผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 

3) เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่
สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้
ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4) บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแลว้ หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้
เมอืง ฯลฯ 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น 
( ** ผูเ้ดินทางต้องมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย** ) 
1. พาสปอรต์ ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่า ไม่

วา่จะเคยมวีซี่าใน กลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ต้องมฉีากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู) 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พร้อม

แปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 
4. ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและ

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั,วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทัน้ีและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไป
ยโุรป  หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรบัรองท่ีคดัไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อม
วตัถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลงั 6 เดือน  (พร้อมแปลเป็น
ภาษาองักฤษ) 

6. รายการเดินบญัย้อนหลงั 6 เดือน(Statement) (นบัจากวนัปจัจุบนั) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของ
เงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื่อกลบัสูภ่มูลิ าเนา  
 
 
 
 



**สถานฑูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั**  
7. กรณีที่บรษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายและการกลบั มาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที่จดัการเดนิทางน้ีใน
จดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวั
จรงิ) เทา่นัน้ 

9. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะต้องท าจดหมาย
ยินยอมเป็นภาษาองักฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการ
อนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกี ท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอ
หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อและประทบัตรารบัรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวรและถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน 
ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ี
บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดุลพนิิจของสถานฑูตฯเรื่องวซี่าของท่านเน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษิทัฯ  

12. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุ
โดยทัง้หมด 


