
 

 

Norway Denmark 8 Days 5 Nights 

ออสโล กุดวาเกน วอสส เบอรเกน โคเปนเฮเกน   
 

 

พิเศษ ลองเรอืซองกฟยอรด และพกับนเรอืสาํราญ DFDS Seaways 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ  

22.00 น.    พรอมกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

01.35 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วันที่สอง ดูไบ – ออสโล – อลั (บุสเครุต)  

04.45 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

07.25 น. ออกเดินทางสู เมือง เมืองออสโล ประเทศนอรเวย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK159 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 



   

 

12.30 น.   เดินทางถึงออสโล ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนจะออกเดินทางเขาสูตัวเมือง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางจากเมืองออสโลสู เมืองอัล (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดบุสเครุต (Buskerud) 

ทางภาคใตของประเทศนอรเวย เมืองอัลเปนเมืองที่รายลอมไปดวยภูเขาสูง สวยดวยทัศนียภาพที่

มากพรอมดวยธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้เมืองอัลยังเปนเมืองที่มีพื้นที่กวา 80 เปอรเซ็นต อยู

สูงในระดับ 900 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล   

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม อัล – กุดวาเกน – ฟลอม – วอส – เบอรเกน   

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู กุดวาเกน (Gudvangen) ในเขตจังหวัด ซองน อ็อก ฟยอรดาเน (Sogn og Fjordane) 

เปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง และยังเปนเมืองทาเรือที่สําคัญเมืองหนึ่ง นําทานขึ้นเรือ

เฟอรรี่ เพื่อเดินทางสูเมือง ฟลอม (Flam) เมืองนาอยูนาเที่ยวเพราะเงียบสงบจากการที่มีประชากร

อยูแคประมาณ 450 คนเทานั้น แตกลับกลายเปนเมืองทองเที่ยวหนึ่งในนอรเวยที่มีนักทองเที่ยว

ชื่นชอบและเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันอยูตลอดโดยเฉพาะคนไทยจะมากันเยอะมาก ทั่วเมือง

บรรยากาศดี วิวสวยจนไดชื่อวาเปนเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 

 เดินทางถึงเมืองฟลอมแลว นําทานขึ้น รถไฟสายโรแมนตกิ ฟลอมสบานา Flamsbana รถไฟสาย

โรแมนติกสุดคลาสสิกชื่อดังที่สุดของนอรเวยที่จะพาเราลัดเลาะชมวิวทิวทัศนสวยๆ ไปตลอด

เสนทาง ผานหมูบาน ทิวเขา ทุงหญา ปาไม น้ําตกจนถึงที่หมายของเราที่เมือง ไมรดัล (Myrdal) 

กอนจะตอรถโคชไปยังเมือง เบอรเกน (Bergen) เมืองใหญ

อันดับ 2 ของนอรเวย ยังเปนที่ตั้งของกองทัพเรือนอรเวย และ

เปนศูนยกลางการขุดเจาะน้ํามันของประเทศ นอกจากนี้

เบอรเกนยังพวงความเปนอดีตเมืองหลวงเกาของนอรเวยในชวง

ศตวรรษที่ 17 หรือราวป 1070 กอนจะยายไปตั้งเมืองหลวงกัน

ใหมที่ออสโลในป 1299 เบอรเกนถูกเลือกใหเปนเมืองหลวงจาก

การที่เปนเมืองใหญและมีทาเรือที่เหมาะสําหรับการเปดเปนจุด

แลกเปลี่ยนสินคาเพ่ือทําการคากับตางชาติจนกลายเปนเมืองที่รุงเรืองดานการคาขายมากที่สุดใน

ยุคสันนิบาตฮันเซียติก 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี ่  เบอรเกน – ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเที่ยวชมภายในเมืองเบอรเกน ที่ยาน บริกเกน ที่เปน

กลุมอาคารไมเกาอายุเฉียดพันปที่นอกจากจะเกาแกแลว ยัง

สวยดวยสีสันของอาคารตางๆ ทีส่ดใส โดดเดน และจัดจาน ที่

ทําใหเมืองไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมโดยยูเนสโกไปเปนที่เรียบรอย นําทานนั่งรถราง

จากสถานีใจกลางเมืองเบอรเกนขึ้นไปยัง ยอดเขาฟลอเยน 



   

 

(Floyen) ผานแมกไมทิวทัศนสวยๆ งามๆ ตลอดทาง แมจะเปนฤดูหนาว แตสําหรับเบอรเกนแลว

นี่คือเมืองที่มีอากาศไมหนาวจัดเทาเมืองอื่นๆ ของนอรเวยจากการที่มีแนวเทือกเขาลอมกันกระแส

ลม ในขณะที่มีกระแสน้ําอุนเช่ือมตอกับทะเลเขาสูเมือง ชมวิวกันเพลินๆ กอนที่รถรางจะเขาจอดที่

สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 320 เมตร ทําใหมองเห็นไกลไปถึงทาเรือ

ใหญที่มีทั้งเรือรบและเรือสําราญหรู เห็นบานเรือนและผูคน เห็นถึงความเปนเมืองทองเที่ยวที่มี

ครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนรามาที่ทําใหมองเห็นภาพความเปนเบอรเกนไดชัดเจนที่สุด  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางจากเมืองเบอรเกน สูเมืองบุสเครุต ระหวางทางชมทัศนียภาพที่ทั้งสวยและนาตื่นตาตลอด

รายทาง ไมวาจะเปน ตนไม ปา และภูเขาสูง รวมถึงหุบเหวลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของลําธาร

นานนบัพันๆ ป  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเขาสูที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา บุสเครุต – ออสโล - DFDS 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางจากเมืองอุสเบคุตสู ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอรเวย เมืองสวยมีสไตลอยาง

ที่ใครๆ เขามักพูดกันวานี่คือเมืองแหงสถาปตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคาร

บานเรือนรานคาจะมีรูปแบบการกอสรางสวยงามไดสัดสวนและแปลกตาซึ่งสวนใหญสรางดวยไม

ทาสีสด มีพิพิธภัณฑศิลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของเมอืงเลียบฟยอรด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 อิสระชอปปงยาน คารล โจฮันส เกท (Karl Johans Gate) สีสันแหงการชอปปงบนถนนที่เปน

เหมือนหนึ่งในแลนดมารกของเมืองซึ่งดูหรูหรามาก นักทองเที่ยวคอนขางเยอะเพราะมีแตสินคา

นาชอปมากมายตั้งแตแบรนดเนมจนถึงสินคาทองถิ่นไมมีแบรนด โดยเฉพาะแบรนด “H&M” ที่มี

ตนกําเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเปาเปสะพานจากสวีเดนแบรนด “Fjallraven” หรือที่เรา

คุนในช่ือ “Kanken“ ก็มีแบบใหเลือกมากมาย 

 นําทานลง เรือดีเอฟดีเอส ซี เวยส (DFDS Seaways) จากออสโลไปยัง “โคเปนเฮเกน” 

(Copenhagen) ประเทศเดนมารก ดีเอฟดีเอส ซีเวยสเปน

เรือสําราญลําใหญ กับความสูง 12 ชั้น ชั้น 1-4 เปนที่จอด

รถ ชั้น 5-10 เปนที่พักซึ่งมีหองพักมากมาย ดีเอฟดีเอส 

ซีเวยสคือสวรรคบนผิวน้ําดีๆ นี่เอง ทั่วทั้งลําเรือมีทุกความ

บันเทิงบรรจุไวครบถวน โดยเฉพาะบนชั้น 7 ที่มีทั้งคาสิโน 

รานอาหาร รานกาแฟ มุมชอปปงเสื้อผา กระเปา รองเทา 

น้ําหอม และเครื่องสําอาง มีรานปลอดภาษี มุมช็อกโกแลต

พรอมขนมสําหรับเด็กๆ มีมุมอาหารทะเลบุฟเฟต และมี

บริการ Free wifi ใหใชดวย ถาขึ้นชั้น 8 ก็เปนมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล บาร พรอมลานนั่งดื่มบน

ดาดฟาเรืออีกดวย 

กรุณาเตรยีมกระเปาใบเลก็สาํหรบัคางคนืบนเรอื 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของทาน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

วันที่หก DFDS –  โคเปนเฮเกน    

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



   

 

เดินทางถึงเมือง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตัวเมือง นําทานชม รูปปนเงือก

นอย (The Little Mermaid) ที่นั่งอยูบนโขดหินริมน้ํามาตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม ป 1913 ซึ่งเปน

ครั้งที่เริ่มสราง และเพ่ิงจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปไปเมื่อป 2013 ที่ผานมาไมนานนี้ เงือกนอย

เนื้อสําริดตัวนี้ออกแบบสรางในป 1909 มีขนาดเทาคนจริง น้ําหนักสําริดทั้งตัวประมาณ 175 

กิโลกรัม แตเพราะตั้งอยูกลางแจงตลอดกาลเชนนี้ เงือกนอยผูนาสงสารจึงมักตกเปนเหยื่อให

หัวขโมยลักลอบตัดหัวและแขนไปเสมอ กระทั่งถูกเพนทสีใสจน

ตองถูกบูรณะใหมเสมอ แตอยางไรก็ตามเงือกนอยก็เปนที่ชื่น

ชอบของนักทองเที่ยวเสมอไมเคยเปลี่ยนแปลง นําทานถายรูปกับ 

พระราชวงัอเมเลีย่นบอรก (Amalienborg Palace) สรางขึ้นโดย 

“ราชวงศโอลเดนบอรก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใชเปนที่ประทับ

ของบรรดาบุคคลในพระราชวงศ แห ง เดนมาร ก แท นที่  

“พระราชวังคริสเตียนบอรก” ที่ถูกเผาทําลายไปในป 1794 

ภายในพ้ืนที่ของพระราชวังอเมเลี่ยนบอรกมีพระราชวังยอยอีก 4 หลังที่มีรูปทรงอาคารเหมือนกัน

หมด แตภายในพระราชวังทั้งสี่กลับถูกออกแบบใหแตกตางกันไปตามรสนิยมผูเปนเจาของ แตก็

หรูหราอลังการคลายกัน มีบางสวนเปดใหเขาชมได สวนขาวของชิ้นสําคัญ เครื่องประดับมีคา 

เครื่องแตงกาย และงานศิลปะตางๆ จะถูกเก็บรักษาไวในพื้นที่ของพิพิธภัณฑซึ่งนักทองเที่ยว

สามารถเขาไปเที่ยวชมได และก็เชนกันที่ทุกเที่ยงวันจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหาร

รักษาพระองค ซึ่งเชิญชวนใหนักทองเที่ยวรอชมเสมอ นําทานชมยาน นูฮาฟน (Nyhavn) ยาน

แหงความสุดยอดดานสีสันและความบันเทิง ที่สุดของความนาสนใจอยูที่วิวทิวทัศนของอาคาร

เกาในยานนี้ซึ่งยังไดรับการเก็บรักษาอยางดี สีสันยังคงสดใส ชวยสรางบรรยากาศโดยรอบไดดี

มาก และถือเปนแลนดมารกสําคัญของเมืองอีกแหงหนึ่งเลยสําหรับนูฮาฟนแหงนี้ จึงกลายเปน

ยานชื่อดังที่ไมวาจะเปนสินคาทองถิ่นใดๆ ของเมืองก็มักจะจารึกวิวของนูฮาฟนไวดวยเสมอ 

ปจจุบันยานนูฮาฟนยังมีความสําคัญจากการไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากยูเนสโก

อีกดวย จึงยิ่งทําใหดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระชอปปงถนนสตรอยก (Stroget) ถนนสายชอปปงที่ยาวที่สุดในโลก พรั่งพรอมดวยรานคา

มากมายหลายรอยราน แตละรานก็ซอกซอนอยูตามซอยเล็กซอยนอย เดินเขาซอยนี้ไปออกซอย

นั้นกันสนุกไปเลย ชอปปงกันไมหวาดไมไหวถูกใจขาชอปแนนอน 

 

   

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Scandic Sluseholmen หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด โคเปนเฮเกน – สนามบิน  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



   

 

เขาชม สวนสนุกทิโวลี” (Tivoli) สวนสนุกที่เกตั้งแตชื่อ เพราะตัวอักษร “Tivoli” เมื่อนํามาเรียง

สลับจากหลังจะอานไดวา “I lov it” สวนสนุกแหงนี้สรางขึ้นในป 1843 มีเครื่องเลนที่พรอมสําหรับ

ทั้งเด็กและผูใหญ โดยเครื่องเลนที่มีชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุดก็คือ “รถไฟเหาะรางไม” ซึ่งติด

อันดับ 1 ใน 7 ของรถไฟเหาะที่ชวนใหหวาดเสียวที่สุดในโลก (ไมรวมคาเครื่องเลน) 

 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

15.35 น. ออกเดินทางสู เมืองดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 152 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด ดูไบ – สุวรรณภูม ิ 

23.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 376 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

 

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

อตัราคาบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

 อัตรานี้รวม 

✓ คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 

✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
 

4-11 ก.ย./ 25 ก.ย.- 2 ต.ค 

49,900 ตลุาคม 
8-15 ต.ค. 61 

17-24 ต.ค. 61 

พฤศจกิายน 
6-13 พ.ย. 

28 พ.ย.-5 ธ.ค.  

New Year Festival 

2019 

26 ธ.ค.-2 ม.ค.  

27 ธ.ค.-3 ม.ค. 

59,900 



   

 

✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม 

✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกนทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 

✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  

✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

  

เงือ่นไขในการจองทวัร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม

สําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 การยกเลกิและคนืคาทวัร 

1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็คาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาํทั้งหมด 

4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทัง้หมด 

5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืน

เงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 

เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ

การเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯทีไ่ดระบุไวโดยทั้งหมด 

 

เอกสารทีต่องใชในการยืน่วซีา 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุหากมีพาสปอรตเลม 

เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น

และมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 



   

 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  

   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  

3.4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง อัตรา

เงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป 

หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีเปนเจาของกจิการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ

หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน 

-สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรพัย ยอนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจจุบันในวันที่ยื่นวีซา) ควรเลือกเลมที่มี

การเขาออกของเงินสมาเสมอ และมีจํานวนไมตากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่

จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมอกลับสูภูมลิําเนา  

- Statement ยอนหลงั 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (นับจากวันปจจุบันในวันที่

ยื่นวีซา) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมาเสมอ และมีจํานวนไมตากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี 

ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม

เดือดรอน เมอกลับสูภูมิลําเนา 

- Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement 

(ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับ

แปลภาษาอังกฤษ)  **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจาย

และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน  

9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



   

 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหาก

ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบาง

ทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้

บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อให

อยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปน

สถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน

ขั้นตอนการยนวีซาได 

** ทางบรษิทัไมมนีโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมคีาใชจายเพิม่เติมใบละ 

500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


