
 

  
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ     

22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส ์(EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-ห้างสรรพสินค้า NK     

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.10 น. เดินทางสู่ สต็อคโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 



 

  
 

12.45 น. ถึงสนามบินอาร์ลันด้า ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

จากนั้นเที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า 

“ความงามบนผิวน้้า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค  กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์

มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้ง

ปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ าและตามเนินสูงต่ า ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก น าท่านชมเมืองที่ 

จุดชมวิวแบบพาโนรามา จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ

หรือย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย  

ค่้า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือ          

ระดับเดียวกัน 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล-์แกมล่าสแตน-คาร์ลสตัท           

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซึ่งตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้

จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1628 หวังจะให้เป็นเรือรบ

ที่ใหญ่ที่สุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วันแรกที่ออกเดินทางได้ 500 เมตร ก็จมลงใต้ทะเล ลึก 35 เมตร               

เป็นเวลานาน 333 ปี จากนั้นแวะถ่ายรูป ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค     ใน

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แห่งนี้  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านสู่ แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่ง

ความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคาร

พิพิธภัณฑ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็นชนบท

ดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก) อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี 

ค่้า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี ่ คาร์ลสตัท-ออสโล-The Oslo Opera House-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็น

เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้

พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ             

ฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย   



 

  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูป The 

Oslo  Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ัง

ของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ ด้วยเงินทุนมหาศาล 

และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังด้านตัวเมืองออสโล น า

ท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ   จัดแสดงเกี่ยวกับ

เรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จาก

รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยัง จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ

ในชีวิต ประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีเป็นต านานของชาวไวกิ้ง เรือถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้

เรือทั้งในเรื่องของการรบ ท าการค้า และ ออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่า ถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่

รุ่งเรืองที่สุดของชาวไวกิ้ง  

ค่้า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห้่า อุทยานฟร็อกเนอร์-ปราสาท Akershus-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-เรือส้าราญ DFDS SEAWAYS      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความ

เป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง  กุสตาฟ-วิเกอแลนด์ น าท่านชม

บริ เวณด้านนอก  ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ในยุ คเรอเนสซองค์ น าท่านเที่ยวชม              

กรุงออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืองอ านาจ ผ่านชมท าเนียบรัฐบาล 

พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าคณะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง

ออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ 

ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ า ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงาม  ริมออสโลฟยอร์ด 

จากนั้นน าคณะเที่ยวชมเมืองอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท 

ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ได้เวลาน าท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ 

DFDS (Scandinevian Seaway)  

 กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส้าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความ

สะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางด้วยเรือส้าราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พัก

ค้างคืนบนเรือส้าราญ ภายในเรือส าราญท่านจะได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้น นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรม

ต่างๆ ที่จะได้ท าให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตลอดเวลาที่อยู่บนเรือส าราญล านี้ อาทิเช่น ดิสโก้เธค ส าหรับผู้ที่มีใจรัก

การเต้นร าและแสงสี บาร์ ส าหรับผู้ที่มีใจรักการดื่ม ร้านสินค้าปลอดภาษีซึ่งท่านจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุ

ใจโดยไม่ต้องเร่งรีบใด ซึ่งสินค้าที่ท่านจะได้พบเป็น สินค้าที่ปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น้ าหอมยี่ห้อดัง Chanel, 

Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียง

ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ ส าหรับน้องๆ หนูๆ พลาดไม่ได้ส าหรับช็อคโกแลตที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิด 

ค่้า บริการอาหารค่ าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือส าราญพักค้างคืนบนเรือส าราญ  

วันทีห่ก โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์  

เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 



 

  
 

09.45 น. เรือเทียบท่า ณ ชายฝ่ังกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียน

บอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นที่ประทับของราชวงค์เดนมารก์

นับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระ

รูปทรงม้าของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ปีกด้านหนึ่งของพระราชวัง

เป็นพิพิธภัณฑ์ห้องหับต่างๆ ที่เคยเป็นพ านักของราชวงศ์ในช่วงปี 

ค.ศ. 1863-1947  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

สร้างมาแต่ต้นศตวรรษที่ 19 สวนสนุกแห่งนี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์ก การเดิน

เล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเรื่องที่ต้องท าเป็น

ประจ าทุกปี [ไม่รวมค่าบัตรเครื่องเล่นในสวนสนุก **ฤดูหนาวอาจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปล่ียนเป็นเข้า

พิพิธภัณฑ์อมาเลียนบอกซ์] ที่มุมด้านเหนือของสวนสนุกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ จัตุรัสกลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกว่า

รอฮุดซ์แพลดเซ่น ที่จุดนี้นอกจากเป็นที่ตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยังเป็นศูนย์กลางของเส้นทางเดินรถทั่ว

โคเปนเฮเกนอีกด้วยมี รูปปั้นฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่ งนี้ ทางด้านซ้าย

ของศาลาว่าการเมือง น าท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน วอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก

เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส

,พอร์ซเลน เป็นต้น  

ค่้า  บริการอาหารค่ า น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ First Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันทีเ่จ็ด ลิตเต้ินเมอร์เมด-น้้าพุเกฟิออน-ดุไบ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูป

คู่กับ ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคง

นั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือล่ันของนักเล่า

นิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการ

สนับสนุนจาก บริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก 

น าท่านถ่ายรูป น้้าพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่

ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบิน 

14.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 152   

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเครื่อง 

วันทีแ่ปด ดูไบ-กรุงเทพฯ          

03.30 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  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 ส์  เ ที่ ย ว บิ น ที่  EK 376                       

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ   

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง ลดท่านละ   2,000 บาท 

พักเดี่ยว    ท่านละ  10,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมเิรตส์  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซี่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 รถโค้ชปรับอากาศทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง  

 โรงแรม ที่พัก 3-4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaways)  

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ก้าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 2561 13 – 20 มี.ค. 61 / 26 มี.ค. – 2 เม.ย. 61 59,900 

เมษายน 2561 

11 – 18  เม.ย. 61 69,900 

24 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 62,900 

พฤษภาคม 2561 23-30 พ.ค. 61 62,900 

มิถุนายน 2561 12-19 มิ.ย. 61 62,900 



 

  
 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

 ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่้า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

เง่ือนไขในการจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณาช้าระเงินมัดจ้า (หลังจองภายใน 2 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน  

3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก

เดินทาง 2 สัปดาห์ 

2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากกรณีที่เกิด เหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, การจราจรติดขัด ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษา

ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 

3) เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี

ที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี 

4) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ อัน

เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น 

( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพ่ือท้าการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ีนัดหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน  กลุ่ม

เชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(ถ้ามี) 

4. ใบรับรองการท้างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด 



 

  
 

5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 

6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน  

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 -6 แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อ

ผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น 

9. กรณีที่เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง

ถูกต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด 

13.  การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบรษิัทไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการใหท้างเราด้าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 


