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ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES  

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 8 วัน 5 คืน 

เดินทางมนีาคม– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 55,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รือวาซา 
01.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึงสต็อก
โฮลม์ เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถงึท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์ -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน (เวลาทอ้งถ่ินชา้

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รอืวาซา 

วนัที่ 3. สต็อกโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– เมืองเก่ากมัลาสตนั –คารล์สตทั 
วนัที่ 4. คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท 
วนัที่ 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภัณฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS 

วนัที่ 6. โคเปนเฮเกน  – ลติเติล้เมอรเ์มด – น า้พแุห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

วนัที่ 7. ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน 
วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 

 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร น  าท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบลอ้ม
ดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮลม์  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพืน้น  า้ มีสถานที่ส  าคัญ อาทิ อาคารรฐัสภา , 
พิพิธภัณฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัุรสักวา้ง เป็นตน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้น  าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษา

ชิน้สว่นเดิมของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบัติ
ทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เก่ียวขอ้ง
กับเรือล  านี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวไดม้ากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑใ์นสแกนดิเนเวีย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั QUALITY GLOBE หรอืเทียบเท่า 

วันที ่3 สตอ็กโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– เมอืงเก่ากัมลาสตัน –คารล์สตัท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 และทุกๆ 
วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัม
ลาสตนั อนัเป็นบรเิวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ่้ายรูปที่ระลกึ แลว้น าท่านขึน้สูจุ่ดชมวิวเมืองสต็อกโฮมในแบบพา
โนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, 
จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC WINN หรอืเทียบเท่า 

วันที ่4 
คารล์สตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมอืงออสโล – 
ถนนคารล์โจฮันเกท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่
อดุมสมบรูณ ์ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื่อกุสตาฟ วิกเก
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แลนด ์ที่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย ์ตรง
ใจกลางของอทุยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียง
แท่งเดียว จากนัน้น  าท่านชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่

บริเวณริมแม่น  า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด์ จากนั้นมีเวลาใหท้่านเดินเล่นเลือกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ 
บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากของที่ระลกึตามอธัยาศัย 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม QUALITY33 หรอืเทียบเท่า 

 (เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรยีมกระเป๋าส  าหรบัคา้งคืนบนเรอื 1 คืน ในคืนถดัไป) 

วันที ่5 
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑเ์รือไวกิ้งโบราณ – Oslo 
Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ั้งสงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่

จดัการแข่งขนักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 จากนัน้น  าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกับเรือไวกิง้ที่
สรา้งจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่  9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์  นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเครื่องมือใน
ชีวิตประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทั้งใน
เรื่องของการรบท าการคา้และออกส  ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากลา่วว่าถา้ไม่มีเรอืไวกิง้ก็จะไม่มียคุที่ รุง่เรอืงที่สดุ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคัญประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะ

แก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ อีกทัง้โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝ่ัง
ของออสโลใหเ้กิดเป็นพืน้ที่ที่มีประโยชน ์และการปรบัผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตัวเมืองออสโล 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้
ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส  าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของ
ท่าน) 

16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภัตตาคารบนเรอื 
ท่ีพัก พักคา้งคืนบนเรือส  าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีที่หอ้งพัก Sea view 

cabin มีจ  านวนหอ้งที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิ ในการคืนค่าใชจ่้ายใหท้่านละ่700 บาท) 

วันที ่6 
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูป

คู่กบัเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้และเรือส  าราญเทียบท่า
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อยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต  านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลใหพ้ระนาง
กอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่ อไถพื ้นดินขึน้มาจากใต้น  า้ ให้เกิดเป็นประเทศ
เดนมารก์ในทกุวนันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่ง

เดนมารก์นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์อ็คโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทบัอยู่ที่นี่ จากนัน้ใหอ้ิสระท่านชมบริเวณจัตุรสัซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง 
และท่านจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนช้
อปป้ิง ที่ยาวที่สดุในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรอืเทียบเท่า 

วันที ่7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทที่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษ
ที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมัยพระเจา้คริสเตียนที่  4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายใน
ปราสามแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกฎุ และเครื่องราชอิสรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อีกดว้ย 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.50 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 
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 *** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และไปถึง
กรุงเทพเวลา 06.00 น. *** 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
06.20 น. ถงึสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเร่ิมตน้เพียง 
ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

16-23 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 8,900 

4-11 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 38,210 10,900 

5-12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 38,210 10,900 

22-29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

21-28 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

23-30 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

11-18 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,780 12,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (13 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
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บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 
*** ยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส  าหรบัประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช  ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)  

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

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึง
ผู้เดินทางท่ีถอืพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจา้ของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่น อายไุม่เกิน 3 เดือน หรอื ส  าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายรา้น สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตน้ 

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ  าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนที่ออกจากสถาบนัที่ก  าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ย่ืน) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ยเอง 
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ยเอง ใชส้  าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตัวของผูเ้ดินทาง ถ่ายส  าเนา 

ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 
15 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า  และบัญชีตอ้งมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
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จดหมายชีแ้จง         
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส  าเนาสมดุบญัชีมาทั้งสองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม่) 
4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ยเอง  
     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จา่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบชุื่อเจา้ของบัญชี   (ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให)้ ต้อง

สะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ และบคุคลที่เจา้ของบญัชีออกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพนัธม์าโดยชดัเจนว่าเก่ียวขอ้งกนัอย่างไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให ้
     4.3.3. ส  าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถา้มีการเปลี่ยน)  

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสือยินยอม
ระบใุหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส  าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบิดาจะตอ้งคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส  าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส  าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์
บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ  านาจ
ปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมัครวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์ับบุตรที่สถานทูตดว้ย  ทั้ง
สองท่าน 

7. ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 
 
แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 
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(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื่อ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาติปัจจบุนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชาย                 หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                               แต่งงาน (จดทะเบียน)                      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               
                                             หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย (คู่สมรสเสยีชีวิต) 
                                             อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ  านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
    หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.........................................อีเมล...................................... ............... 
12. อาชีพปัจจบุนั........................................................................................................  
13. ชื่อบรษัิทที่ท  างาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส  าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของสถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
                  ไม่เคย 
                  เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที่................................... ถงึวันที่........................................... 
15. เคยถกูพิมพล์ายนิว้มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี ้
                              ไม่เคย               เคย  (กรุณาระบวุนัที่ หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 
                ไม่เคย                                เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ).................................................... 
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17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 
      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาติ/บรษัิท/องคก์ร)  
       กรุณาระบชุื่อ ......................................................  
สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผูจ้ดัหาให ้
   ช าระค่าที่พกัลว่งหนา้แลว้                  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมีผูอ้อกให ้
   ช าระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้                  ช าระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้ 
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    
   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
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