
 

   

 
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14924 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 10 วนั 

เท่ียวทรอมโซ่ ตามล่าหาแสงเหนือ “Aurora Light”  

สนุกสนานกบักิจกรรมลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร ์

  

 
 

สต็อคโฮลม์ พิพิธภณัฑเ์รือวาซา กรงุออสโล พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง  

ข้ึนกระเชา้สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน มหาวิหารอารค์ติก 

ล่องเรือส าราญ DFDS โคเปนเฮเกน้ พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ 

 



 

   

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดไูบ             (ไทย) 

22.00น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

วนัท่ีสอง ดไูบ-สต็อคโฮลม์-แกมล่าสแตน-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา       (ยูเออี-สวีเดน) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.30 น. เดินทางสู ่สต็อกโฮลม์ เท่ียวบินท่ี EK 157 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
12.15 น. ถึงสนามบินอาร์ลนัดา้ กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าทุกทา่นเท่ียวชมเมือง

หลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จน

ไดร้ับการขนานนามวา่ “ความงามบนผิวน ้า” (Beauty on Water) 

หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองแห่งประวติัศาสตร์

มาตัง้แตค่รั้งศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความ

ทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกรามบา้นชอ่ง รวมทัง้ปราสาทราชวงั ตัง้อยูริ่มน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็น

เมืองท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลก น าทา่นสู ่แกมล่าสแตน ยา่นเมืองเกา่แกท่ี่สุด ปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแหง่ ความเป็น

เมืองแหง่ยุคกลาง และยงัเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุน้ ตลอดจนกลุม่อาคารพิพิธภณัฑ ์

น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือวาซา ซ่ึงตัง้โชวเ์รือรบโบราณท่ีกูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีใตท้ะเล และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ ์เรือ

วาซานั้นสรา้งข้ึนเมืองปี ค.ศ.1628 หวงัจะใหเ้ป็นเรือรบท่ีใหญท่ี่สุด บรรทุกปืนใหญถึ่ง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออก

เดินทางได ้500 เมตร ก็จมลงสูใ่ตท้ะเลลึก 35 เมตร  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Quality Globe Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

   

วนัท่ีสาม สต็อคโฮลม์-คารล์สตทั-ออสโล                     (สวีเดน-นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ 

ริมทะเลสาบอยูร่ะหวา่งเมืองสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่น

ระหวา่งสองเมืองใหญน้ี่ สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์าร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของ

พระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญข่องเมือง สรา้งข้ึนเม่ือปี 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั 

และสะพานหิน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยเ์ป็นเมืองท่ีมี

คา่ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบั

สภาพของธรรมชาติท่ีแปลกใหม ่ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Thon Hotel Linne หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี ออสโล-ทรอมโซ่-มหาวิหารทรอมโซ-ชมแสงเหนือยามค า่คืน-AUROLA CAMP   (นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางไปยงั เมือง

ทรอมโซ่ (ไฟลทบิ์นภายในประเทศจ ากดัการการโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั) 

........... น. ออกเดินทางสู ่เมืองทรอมโซ่ โดย สายการบิน ......... เท่ียวบินท่ี ........ 

........... น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทรอมโซ่ ประเทศนอรเ์วย ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Tromso) จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู ่เมืองทรอมโซ่ เป็นเมืองท่ีตัง้อยูท่าง

ตอนเหนือของประเทศนอร์เวยแ์ละคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะการ

เดินทางมาเพ่ือเท่ียวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เชน่ การชมพระอาทิตยเ์ ท่ียงคืนในชว่งฤดูรอ้น หรือ การชมแสง

เหนือในชว่งฤดูหนาว เป็นตน้ น าทา่นถา่ยรูปกบั มหาวิหาร

ทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารท่ีไดร้ับการยอมรับ

วา่มีความเกา่แกท่ี่สุด โดยมหาวิหารถูกสรา้งข้ึนในชว่งปี ค.ศ.

1861 ในแบบสไตลก์อธิคที่ มีความงดงามมากแหง่หน่ึง  

ค า่ บริการอาหารค ่ า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั  

Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดบัเดียวกนั เม่ือถึง

เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง ร่วมปฏิบัติการล่าแสง

เหนือ Northern Light Chase โดยรถโคช้พรอ้มคนขบัท่ีมีความช านาญในการตามลา่หาแสงเหนือโดยเฉพาะ ถือวา่

เป็นประสบการณค์รั้งหน่ึงในชีวิตท่ีทุกทา่นจะไดมี้โอกาสสมัผสัปรากฏการณธ์รรมชาติน้ี หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่

AURORA CAMP ซ่ึงจะเป็นกระโจมตามทอ้งทุง่หิมะท่ีมีความสะดวกสบายสไตลช์นเผา่ซามิซ่ึงเป็นชนเผา่พ้ืนเมือง

โบราณ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ียามค ่าคืนท่ีทุกทา่นสามารถของเห็น แสงเหนือหรือแสงออโรร่าออกมาเตน้ระบ าได ้

หลงัจากนั้นน าทา่เดินทางกลบัสูท่ี่พกัและพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ปรากฏการณแ์สงออโรร่าข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ

และค่า KP รวมถึงปัจจยัภายนอกอ่ืนๆในขณะนัน้ดว้ย) 

วนัท่ีหา้ กิจกรรมลากเล่ือนโดยกวางเรนเดียร-์มหาวิหารอารค์ติก-ยอดเขาสโตรสไตเนิน     (นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่TROMSO SAFARI PARK 

น าทา่นเรียนรูเ้ร่ืองราวของชนเผา่ซามิ ชนเผา่พ้ืนเมือง

ดัง้เดิมท่ีประกอบอาชีพลา่สตัว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรน

เดียร์ และสตัวเ์มืองหนาว จากนั้นใหทุ้กทา่นไดส้มัผสั

กบัอีกประสบการณ์ สนุกสนานกบักิจกรรม ลาก



 

   

เล่ือนไปบนลานหิมะอนักวา้งใหญ่โดยกวางเรนเดียร ์(Sami Reindeer Experience) หลงัจากนั้นอิสะระใหท้า่น

ไดเ้ดินเลน่ถา่ยภาพหรือเลน่กิจกรรมอ่ืนๆ ตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้ชม มหาวิหารอารค์ติก กอ่สรา้งข้ึนในปีค.ศ. 1964 และ

เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1965 ดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัใหมท่ี่ไดร้ับแรงบรรดาลใจในการกอ่สรา้งมาจากความงามของ

ธรรมชาติในมหาสุมรอาร์คติก และเม่ือทา่นเขา้ไปดา้นในจะพบกบัการ

ตกแตง่แบบเรียบงา่ยแตแ่ฝงไปดว้ยความสวยงามโดยเฉพาะกระจกสีแบบ

โมเสกบริเวณดา้นหนา้ของตวัมหาวิหารท่ีมีการมาแตง่เติมเพ่ิมในปี ค.ศ. 

1972 หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่สถานีเคเบ้ิลคาร ์เพ่ือเดินทางข้ึนสู่ 

ยอดเขาสโตรสไตเนิน ท่ีมีความสูง 421 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็น

ยอดเขาที่ สามารถชมทิวทศัน์ของเมืองทรอมโซ ่รวมถึงธารน ้าแข็งท่ีกดัเซาะ

แผน่ดินเขา้กลายเป็นฟยอร์ดท่ีสวยงามไดอ้ยา่งชดัเจน  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดบัเดียวกนั  

 ส าหรบัท่านท่ีสนใจทวัรเ์สริมเพ่ือตามล่าแสงเหนือในช่วงกลางคืนสามารถติดต่อไดท่ี้เคาน์เตอรข์อง

โรงแรมหรือแจง้กบัหวัหนา้ทวัรล่์วงหนา้ 

วนัท่ีหก ทรอมโซ่-กรุงออสโล-พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ-อุทยานฟร็อกเนอร ์    (นอรเ์วย)์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นอิสระใหท้า่นเดินเลน่ภายในตวัเมืองทรอมโซ่ตาม

อธัยาศยั จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางไปยงั เมืองออสโล (ไฟลทบิ์นภายในประเทศ

จ ากดัการการโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั) 

........... น. ออกเดินทางสู ่เมืองออสโล  

 โดย สายการบิน ......... เท่ียวบินท่ี ........ 

........... น. เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือ

ไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงั จดัแสดงเก่ียวกบั

เคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปีเป็นต านานของชาว

ไวก้ิง เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัที่ สุด เพราะชาวไวก้ิงใชเ้รือทัง้ในเร่ืองของการรบ 

ท าการคา้ และ ออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ ถา้ไมมี่เรือ

ไวก้ิงก็จะไมมี่ยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของชาวไวก้ิง  จากนั้นน าทา่นสู่ อุทยานฟร็อกเนอร ์ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความ

เป็นอยูส่ภาพชีวิตและการด้ินรนตอ่สูข้องมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด ์

ค า่ บริการอาหารค ่า น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Thon Hotel Linne หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด ออสโล-โอเปร่าเฮา้ส-์ชอ้ปป้ิงถนนคารล์โจฮนัเกท-ล่องเรือสาราญ DFDS        (นอรเ์วย-์เดนมารก์) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป The Oslo  Opera House หน่ึงในโครงการ

ปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของ

ชายฝั่งดา้นตวัเมืองออสโล จากนัน้น าทา่นชมบริเวณดา้นนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่น

ยุคเรอเนสซองค ์น าทา่นผา่นชมกรุงออสโล นครเกา่แกอ่ายุกวา่ 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตัง้แตส่มยัไวก้ิงเรือง

อ านาจ ผา่นชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวงัท่ีประทบัของพระมหากษัตริยแ์หง่นอร์เวย  ์



 

   

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าคณะ

ถา่ยรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้า 

ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด อิสระใหท้า่นได ้

เดินเท่ียวยา่น คารล์โจฮนัเกท ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของออสโล 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ทา่เรือเพ่ือเตรียมตวัท่ีทา่เรือ

ส าราญ DFDS 

 กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของท่าน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ยเรือส าราญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเกน้ พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือส าราญทา่นจะ

ไดพ้บกบับรรยากาศท่ีน่าต่ืนเตน้ นอกจากน้ีทา่นจะไดพ้บกบั

กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะไดท้  าใหท้า่นไดร้ับความเพลิดเพลินตลอดเวลา

ท่ีอยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเชน่ ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรัก

การเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการด่ืม รา้นสินคา้

ปลอดภาษีซ่ึงทา่นจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไม่

ตอ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ีทา่นจะไดพ้บเป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษี

เรียบรอ้ยแลว้ เชน่ น ้าหอมย่ีหอ้ดงั Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney และอ่ืนๆอีกมากมาย 

นอกจากน้ียงัมีรา้นขาย เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ  

ค า่ บริการอาหารค ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารในเรือส าราญ หลงัจากนั้นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศยั พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ  

วนัท่ีแปด โคเปนเฮเกน้-พระราชวงัอมาเลียนบอรก์-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก ์ (เดนมารก์) 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 

09.45 น. เรือเทียบทา่ ณ ชายฝั่ง กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้พระราชวงัอ

มาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) เป็นท่ีประทบัของราชวงคเ์ดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตล์

ร็อคโคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกที่  4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑห์อ้งหบัตา่งๆ 

ท่ีเคยเป็นพ านักของราชวงศใ์นชว่งปี ค.ศ. 1863-1947  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู ่

สวนสนุกทิโวลี ซ่ึงเป็นสวนสนุกท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลกแห่ง

หน่ึงสรา้งมาแตต่น้ศตวรรษท่ี 19 สวนสนุกแห่งน้ีนับเป็น

จุดทอ่งเท่ียวที่ เชิดหนา้ชูตาท่ีสุดแหง่หน่ึงของเดนมาร์ก การ

เดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อนถือไดว้่าเ ป็น

วฒันธรรมประเพณีท่ีคนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง

ท าเป็นประจ าทุกปี [ไมร่วมคา่บตัรเคร่ืองเลน่ในสวนสนุก 

**ฤดูหนาวอาจมีชว่งวนัท่ีสวนสนุกปิด จะเปล่ียนเป็นเขา้พิพิธภณัฑอ์มาเลียนบอกซ์เป็นการทดแทน] ท่ีมุมดา้นเหนือ

ของสวนสนุกแหง่น้ีเป็นท่ีตัง้ของ จตัุรสักลางเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกวา่รอฮุดซแ์พลดเซน่ ท่ีจุดน้ีนอกจากเป็นท่ีตัง้ 

ศาลาวา่การเมืองโคเปนเฮเกน และยงัเป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางเดินรถทัว่โคเปนเฮเกนอีกดว้ยมี รูปปั้นฮนัสค์ริสเตียน 

แอนเดอร์สนั กวีเอกของเดนมาร์กก็ตัง้อยูบ่นจตุรัสแหง่น้ี ทางดา้นซา้ยของศาลาวา่การเมือง น าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น 

วอลค์ก้ิงสตรีท หรือ ถนนสตรอยก ์ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens 

Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัรา้นนาฬิกาหรูแบรนดด์งัจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นตน้   



 

   

ค า่ บริการอาหารค ่า น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Scandic Sydhavnen หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเกา้ ลิตเต้ิลเมอรเ์มด-น ้าพุเกฟิออน-ท่าเรือนูฮาวน-์ดไูบ      (เดนมารก์-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั ลิตเต้ิลเมอรเ์มด เงือกนอ้ยสญัลกัษณข์อง

เมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพ

นิยายอนัลือลั่นของนักเลา่นิทานระดบัโลก ฮนัส์ คริส

เตียน แอนเดอร์สัน โดยไดร้ับการสนับสนุนจาก 

บริเวอร์ จาคอบเซน่ เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น า

ท่านถ่ายรูป น ้ าพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกับ

บุตรชายที่ ร่วมสรา้งเกาะซีแลนดข้ึ์นมา จากนั้นน าทา่น

ถา่ยรูปบริเวณ ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซ่ึงเป็นทา่เรือเกา่แกท่ี่ในอดีตเป็นสถานท่ีท่ีมีความคึกคกัในการคา้ขายเป็น

อยา่งมาก ปัจจุบนัเป็นสถานที่ ท่ีมีความสวยงามของสีสนับา้นเรือน ซ่ึงลว้นแลว้แตเ่ป็นอาคารเกา่แกห่ลายรอ้ยปี อิสระ

ใหท้า่นเดินเลน่ถา่ยรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้ที่ ระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบิน  

14.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี  EK152  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.45 น. เดินทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีสิบ ดไูบ-กรุงเทพฯ               (ยูเออี-ไทย) 

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 ท่ี ย ว บิ น ท่ี  EK 376                       

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)  ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 20,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 18-27 พ.ย. 2562 95,900 

ธนัวาคม 

1-10 ธ.ค. 2562 95,900 

27 ธ.ค. 2562- 5 ม.ค. 2563 109,000 



 

   



 

   

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) เดินทางภายในประเทศ ออสโล-ทรอมโซ่-ออสโล 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้

พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เรือส าราญ DFDS  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

 

 

 

 



 

   

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น (เท่ียวบินระหวา่งประเทศ) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมตอ่/ทา่น (เท่ียวบินภายในประเทศ) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน   (2 ยูโร x 8 วนั = 16 ยูโร) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 2 วนั = 4 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

5. ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวทา่นจะตอ้ง

เสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์ับย่ืน) 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

 คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

 คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



 

   

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนั

และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

    ( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใ น  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป   หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ย

ไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอด

อพัเดตไม่เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน  สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผู เ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่น

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ี ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 



 

   

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.  การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวี

ซา่ได ้

ในการจองคิวย่ืนวีซ่าไม่สามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเล่ือนคิวดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบริการข้ึนอยู่กบัศูนยร์บัย่ืน) 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 

วนัทีเ่ริม่ท างาน(โปรดระบุ)............................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  

 แต่งงาน วนัทีจ่ดทะเบยีนสมรส(โปรดระบุ).......................................................................................... 

 หย่า          วนัทีจ่ดทะเบยีนหย่า(โปรดระบุ)........................................................................................... 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

   

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


