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เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563  
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮม | พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา | กรุงออสโล 

    พิพิธภณัฑเ์รอืไวกิง้ | ถ่ายรูปกบัเงือกนอ้ย | ลอ่งเรอืส  าราญ DFDS 
  

  
 
 

THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES  

สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 8 วัน 5 คืน 

 

 
ราคาแนะน าเพยีง 48,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – สตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – เมืองเก่ากมัลาสตนั 

วนัท่ี 3. สตอ็กโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– คารล์สตทั 

วนัท่ี 4. คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมืองออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท 

วนัท่ี 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรือ DFDS 

วนัท่ี 6. โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอรเ์มด – น า้พแุหง่ราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 7. ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบนิ – ดไูบ 

วนัท่ี 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สตอ็กโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รือวาซา - เมอืงเก่ากัมลาสตัน 
01.05 น. ออกเดนิทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทีย่วบินที ่EK 385 

 

คณะเดนิทางวนัท่ี 27 เม.ย.-03 พ.ค. 63 และ 19 – 26 พ.ค. 63 ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถึงดไูบเวลา 
04.45 น.  
คณะเดนิทางวนัท่ี 02-09 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดไูบ เวลา 04.45 น.  

05.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
08.30 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบินการเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 157 

 คณะเดนิทางวนัท่ี 27 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.40 น. และถึงสต็อกโฮลม์ เวลา 13.10 น. 
12.15 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่านชมกรุงสต็อก
โฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดใน
สแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ย
ทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุ
แหง่หนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส าคญั อาทิ 
อาคารรฐัสภา, พิพิธภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแหง่เมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการด์ทหารดา้นหนา้ของ
ลานจตัรุสักวา้ง เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถกูกูข้ึน้มาใน
ศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ย
รูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัทิางศลิปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรือวา
ซา  พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้งึดดูนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย และจากนัน้น าท่านชม
บริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อนัเป็นบรเิวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้่ายรูปท่ีระลกึ  
(กรณีพพิธิภัณฑเ์รือวาซา ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงนิท่านละ 500 บาท)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 สตอ็กโฮลม์ – ซติีฮ้อลล ์–คารล์สตัท 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั
ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นก้อน และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จ
สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel 
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Prize) น าทา่นชมบรเิวณเมืองเก่ากมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ีระลึก แลว้
น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมวิวเมืองสตอ็คโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของ

ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้  สรา้งเมืองโดย
กษัตริยค์ารล์ท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่
ของเมือง สรา้งขึน้เม่ือปี 1730 จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 
คารล์สตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
ถนนคารล์โจฮันเกท 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก

แทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาติท่ี
แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ ์ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ
ปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อกสุตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้
คนรุ่นหลงัไดเ้ห็นวัฎจกัรในหนึ่งชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของ
ท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ดา้นนอก
ปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค ์



  5  THE 3 SCANDINAVIA COUNTRIES 8 DAYS 5 NIGHTS BY EK                                     [GQ3ARN-EK003] 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่

ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอรด์ จากนัน้มีเวลาใหท้่านเดินเล่นเลือกซือ้
ของชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่านเลือกซือ้ของฝากของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรือเทยีบเท่า 
 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา 

เป็นสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี 1952 จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ 
จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ท่ีสรา้งจากไม ้ในยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งั
จดัแสดงเก่ียวกบัเครื่องมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งท่ี
ส  าคญัท่ีสดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่า
ถา้ไมมี่เรือไวกิง้ก็จะไมมี่ยคุท่ีรุง่เรืองท่ีสดุ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคญัประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเดน่

ท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก อีกทัง้โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการ
ปรบัปรุงบรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน ์และการปรบัผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตัวเมือง
ออสโล 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, 
รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความ
สะดวกของทา่น) 

 
16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ทีพั่ก พักค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีที่

ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องทีไ่ม่เพยีงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่าย
ให้ท่านละ 700 บาท) 
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วันที ่6 
โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอรเ์มด – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอ
มาเลียนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน 

แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้
และเรือส าราญเทียบท่าอยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต  านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รง
อิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพืน้ดิน
ขึน้มาจากใตน้  า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี ้

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเท่ียวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ีประทบัในฤดหูนาวของ

ราชวงศแ์หง่เดนมารก์นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร์อ็คโคโค ่และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทกุวนั
ตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ใหอิ้สระท่านชมบริเวณจตัรุสัซิตีฮ้อลล ์(City Hall) 
จดุถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และทา่นจะสามารถสมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน 
ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดท่ี Kongens 
Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม MARINA หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบนิ – ดูไบ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้งขึน้ใน
สมยัศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของ
ภายนอกแลว้ภายในปราสามแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บเครื่องเพชร มหามงกฎุ และเครื่องราชอิสริยาภรณข์องราชวงศเ์ดน
มารค์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัอีกดว้ย 

15.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 152 

23.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
จ03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 376 

 คณะเดนิทางวนัท่ี 02-09 มิ.ย. 63 ออกเดนิทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.  

12.50 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

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

  

ราคาแนะน าเพยีง  
THE 3 SCANDINAVIA COUNTRIES 

สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

25 มี.ค.–01 เม.ย. 63 48,900 48,900 48,900 28,100 10,900.- 

27 เม.ย.-04 พ.ค. 63 53,900 53,900 53,900 33,100 10,900.- 

19 – 26 พ.ค. 63 53,900 53,900 53,900 33,100 10,900.- 

02 – 09 มิ.ย. 63 53,900 53,900 53,900 33,100 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 



  9  THE 3 SCANDINAVIA COUNTRIES 8 DAYS 5 NIGHTS BY EK                                     [GQ3ARN-EK003] 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศ(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย 

เนื่องจากประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้ง
เหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

        เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจา้ของบัญช ี  

(ผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพันธ์

มาโดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

     4.3.3. ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอื

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ี อพัเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุ

เดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกันอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.................................. ถงึวนัที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)

  

       กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    ………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้            ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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