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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือวาซา 
01.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือนสิงหาคม- ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึงสต็อกโฮล์ม 
เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถึงทา่อากาศยานสต็อกโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถ่ินช้า
กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภณัฑ์เรือวาซา 

วนัท่ี 3. สต็อกโฮล์ม – ซิตีฮ้อลล์ – เมืองเก่ากมัลาสตนั –คาร์ลสตทั 
วนัท่ี 4. คาร์ลสตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร์ – ศาลาวา่การเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮนัเกท 
วนัท่ี 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรือ DFDS 

วนัท่ี 6. โคเปนเฮเกน  – ลติเติล้เมอร์เมด – น า้พแุหง่ราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 7. ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน 
วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 

 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ศลุกากร น าทา่นชมกรุงสต็อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนั
งดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามวา่ ราชินีแหง่ทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อม
ด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา , 
พิพิธภณัฑ์ในยคุกลาง, มหาวิหารแหง่เมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลีย่นการ์ดทหารด้านหน้าของลานจตัรัุสกว้าง เป็นต้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้น าทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษา

ชิน้สว่นเดิมของเรือไว้ได้กวา่ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบตัิ
ทางศิลปะที่โดดเดน่และเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลกในพิพิธภณัฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้อง
กับเรือล านี ้9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั QUALITY GLOBE หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 สตอ็กโฮล์ม – ซติีฮ้อลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเข้าชมศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮล์ม (City Hall) ซึง่ใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ 
วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากมั
ลาสตนั อนัเป็นบริเวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงให้ทา่นได้ถ่ายรูปท่ีระลกึ แล้วน าทา่นขึน้สูจ่ดุชมวิวเมืองสต็อกโฮมในแบบพา
โนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เมื่อปี 1730, 
จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC WINN หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 
คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
ถนนคาร์ลโจฮันเกท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว 

ออสโลตัง้อยูข่อบด้านเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเส้นทางทา่นจะได้พบกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชาติที่
อดุมสมบรูณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเก
แลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวัฎจกัรในหนึ่งชีวิตของมนษุย์ ตรง
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ใจกลางของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียง
แทง่เดียว จากนัน้น าทา่นชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่

บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนัน้มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซือ้ของช้อปปิง้ ณ 
บริเวณถนนคาร์ล โยฮนัส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ทา่นเลอืกซือ้ของฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม QUALITY33 หรือเทียบเทา่ 

 (เพื่อความสะดวกของทา่น กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถดัไป) 

วันที่ 5 
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ – Oslo 
Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่

จดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 จากนัน้น าทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ที่
สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส าคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ใน
เร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ถ้าไมม่ีเรือไวกิง้ก็จะไมม่ียคุที่รุ่งเรืองที่สดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย พาทา่นถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคญัประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะ

แก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ อีกทัง้โรงละครแหง่ชาติ (The Oslo Opera House) หนึง่ในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ัง
ของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ท่ีที่มีประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังด้านตวัเมืองออสโล 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้า
ปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของ
ทา่น) 

16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พกั พกัค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัแบบ SEA VIEW) (ในกรณีที่ห้องพกั Sea view 

cabin มีจ านวนห้องท่ีไมเ่พียงพอตอ่คณะ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการคืนคา่ใช้จ่ายให้ทา่นละ่700 บาท) 

วันที่ 6 
โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอร์เมด – น า้พุแห่งราชินีเกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าทา่นเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูป

คูก่บัเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กนัเป็นยา่นทา่เรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสนิค้าและเรือส าราญเทียบท่า
อยู่ ชมน า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเลา่ขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนาง
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กอบกู้ ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศ
เดนมาร์กในทกุวนันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์แห่ง

เดนมาร์กนบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตล์ร็อคโคโค ่และจะมีการเปลีย่นทหารยามหน้าวงัทกุวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี จากนัน้ให้อิสระทา่นชมบริเวณจตัรัุสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง 
และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สินค้าย่าน ถนนสตรอยก์  (Stroget Street) ถนนช้
อปปิง้ ที่ยาวที่สดุในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงั อาทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC HVIDOVRE หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึน้ในสมยัศตวรรษ
ที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายใน
ปราสามแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
อีกด้วย 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.50 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 
 *** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และไปถึงกรุงเทพ
เวลา 06.00 น. *** 
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วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
06.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ :  ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 

 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่16 - 23 ส.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 14,900 

วนัที ่01 - 08 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 14,900 

วนัที ่13 - 20 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 14,900 

วนัที ่19 - 26 ก.ย. 62  62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 14,900 

วนัที ่04 - 11 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 14,900 

วนัที ่17 - 24 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 14,900 

วนัที ่08 - 15 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

วนัที ่22 - 29 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

วนัที ่03 - 10 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (13 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายกุารใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเลม่เก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

 
***ในกรณีที่ถอืพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวซ่ีาจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทตูต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถงึ
ผู้เดินทางที่ถอืพาสปอร์ตต่างชาตด้ิวย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมกึ) 

 
3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้ เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.
0403) 

- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็น
ต้น 

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
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4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวัของผู้ เดินทาง ถ่ายส าเนา 

ย้อนหลงั 3 เดือน รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไม่เกิน 
15 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า  และบญัชีต้องมีครบทกุเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
จดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ทา่นถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม)่ 
4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     4.3.1. ต้องท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี   (ผู้ที่ออกคา่ใช้จ่ายให้) ต้อง

สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบคุคลทีเ่จ้าของบญัชีออกคา่ใช้จ่ายให้ (ผู้ เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบคุวามสมัพนัธ์มาโดยชดัเจนวา่เก่ียวข้องกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ออกคา่ใช้จา่ยให้ 
     4.3.3. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลีย่น)  

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนงัสือยินยอม
ระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้
บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่สถานทตูด้วย  ทัง้
สองท่าน 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ 
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เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 
 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ช่ือ – นามสกลุ ผู้ เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาติปัจจบุนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชาย                 หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                               แตง่งาน (จดทะเบียน)                      แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               
                                             หยา่         แยกกนัอยู ่                         หม้าย (คูส่มรสเสยีชีวิต) 
                                             อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผู้ เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู(่หากตา่งจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดแูลผู้ เยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยูต่ามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………………… 
    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทท่ีท างาน ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรับนกัเรียน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูข่องสถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………….…… 
14. วีซา่เชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 
                   ไมเ่คย 
                  เคยได้   ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี................................... ถึงวนัท่ี........................................... 
15. เคยถกูพิมพ์ลายนิว้มือเพื่อการขอวีซา่เชงเก้นก่อนหน้านี ้
                              ไมเ่คย               เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ)............................................. 
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**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
 
16.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 
                ไมเ่คย                                เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ).................................................... 
17. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผู้ ร้องขอ 
      ตวัผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  
       กรุณาระบช่ืุอ ......................................................  
สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผู้จดัหาให้ 
   ช าระคา่ที่พกัลว่งหน้าแล้ว                  คา่ใช้จ่ายทัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผู้ออกให้ 
   ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว                  ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว 
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    
   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 
 
 
 


