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 สต็อกโฮลม์ | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ 
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THE IMPRESSIVE SCANDINAVIA  

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 

 9 วัน 6 คนื 

เดนิทาง มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 64,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

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

 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์  - พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา 

วนัท่ี 3. สต็อกโฮลม์ – คารล์สตทั – ออสโล 
วนัท่ี 4. ออสโล – พิพิธภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ - เกียรโ์ล 
วนัท่ี 5. เกียรโ์ล - เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรลั – กดุวานเกน้ - เกียรโ์ล 
วนัท่ี 6. เกียรโ์ล – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- เรอืส าราญ DFDS 

วนัท่ี 7. DFDS – โคเปนเฮเกน – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ - ถนนสตรอยก ์
วนัท่ี 8. โคเปนเฮเกน – สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพ 
วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 

 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์  - พพิธิภัณฑ์
เรือวาซา 

01.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 
07.00 น. ถึงทา่อากาศยานสต็อกโฮลม์ -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน (เวลาทอ้งถ่ินชา้

กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัที่ 31 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร น าทา่นชมกรุงสต็อกโฮลม์  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อนังดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบ
ลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่ง
หนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮลม์  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส  าคัญ อาทิ อาคาร
รฐัสภา, พิพิธภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแหง่เมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัรุสักวา้ง 
เป็นตน้ น าทา่นเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณใ์นปี 1911 
และทกุๆ วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณ
เมืองเก่ากมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปที่ระลกึ แลว้น าท่านขึน้สูจุ่ดชมวิวเมืองสต็อก
โฮลม์ในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษา
ชิน้สว่นเดิมของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิ
ทางศิลปะที่โดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้ง
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กับเรือล านี ้9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑแ์ห่งนีด้ึงดูดนักท่องเที่ยวไดม้ากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตนั อนัเป็นบริเวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านเดินเล่น
ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 สตอ็กโฮลม์ – คารล์สตัท – ออสโล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคารล์สตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730 , 
จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั QUALITY EXPO หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
ออสโล – พพิธิภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - 
เกียรโ์ล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรอืไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจ้าก

รอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเครือ่งมือในชีวิตประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของ
ชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ 
จนมีค ากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ ้งก็จะไม่มียุคที่ รุ่งเรืองที่สุด น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วย
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สถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงามริม
ออสโลฟยอรด์ จากนัน้มีเวลาใหท้า่นเดินเลน่เลอืกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) 
ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่

จดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเกียรโ์ล (Geilo) เมืองแหง่สกีรสีอร์
ทแสนสวยกลางหบุเขา และดินแดนแหง่กลาเซียรท์ี่มีช่ือเสยีงของนอรเ์วย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม USTEDALEN  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 
เกียรโ์ล - เมอืงฟลัม – รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น 
-เกียรโ์ล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองฟลมั ใหท้่านสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลมั -ไมดรลั (The World famous flam-

banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเสน้ทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สดุใน
ยโุรปเหนือ ลอดอุโมงคท์ี่เจาะทะลภุเูขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานบัที่เกิดจากการละลายของหิมะบน
ภเูขา มุง่สูส่ถานีไมดรลั (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้
กบัฟยอรด์ Aurland ที่มีภมูิทศันง์ดงามสดุสายตา ท่ีทา่นจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลาย
ของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือพืน้ดิน 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุ่งหนา้สู่เมืองกุดวานเก้น 

(Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นีน้อกจากจะไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ที่ยาวและ
ลกึที่สดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ไดร้บัการยกย่องว่าสวยที่สดุคือ NARROW FJORD 
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ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสงูชันอนัเขียวขจี ธารน า้ตกนบัรอ้ยสาย ส าหรบัฟยอรด์นัน้นบัว่าเป็นความมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีม้ีไม่ก่ีประเทศที่มีฟยอรด์ 
แต่ฟยอรด์ที่ไดช่ื้อว่าสวยที่สดุในโลกคือฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึ่งช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช่ื้อว่าสวยติดอนัดบัโลกเช่นกัน  
จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเกียรโ์ล(Geilo) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม USTEDALEN  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่6 เกียรโ์ล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์- เรือส าราญ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงออสโล เมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของ
อา่วฟยอรด์ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
บ่าย น าทา่น ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อกสุตาฟ วิกเกแลนด ์

ที่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหนึง่ชีวิตของมนษุย ์ตรงใจกลาง
ของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของทา่นช่ือ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,
รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรอื 1 คืน เพื่อความสะดวกของทา่น) 
ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารบนเรอื 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS แบบ SEAVIEW 

(ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืน
ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท) 

วันที ่7 DFDS – โคเปนเฮเกน – พระราชวังอมาเลียนบอรก์ - ถนนสตรอยก ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าทา่นเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูป
คูก่บัเงอืกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบ
ทา่อยู ่ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนาง
กอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศ
เดนมารก์ในทกุวนันี ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่ง

เดนมารก์นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร์อ็คโคโค ่และจะมีการเปลีย่นทหารยามหนา้วงัทกุวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี จากนัน้ใหอ้ิสระทา่นชมบริเวณจตัรุสัซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง 
และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนช้
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อปป้ิง ที่ยาวที่สดุในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL MARINA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่8 โคเปนเฮเกน – สนามบนิ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG951 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
06.00 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง   
THE IMPRESSIVE SCANDINAVIA  

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 
 9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี  

(เสริมเตียง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทา่นละ 

วันที่ 02-10 มิ.ย. 63 64,900.- 64,900.- 64,900.- 42,780 14,900 

วันที ่ 21-29 มิ.ย. 63 64,900.- 64,900.- 64,900.- 42,780 14,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

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

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 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. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร ์เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (15 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
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บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน 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. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

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

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

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

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม

ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั 

กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 

พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.1.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี
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อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น  
(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่่านสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง

ตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 

นามสกลุเดิม(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. ............. 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  

วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วนัเดือนปีทีส่มรส (กรอกทุกกรณแีม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วนัเดือนปีทีห่ย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วนัเดือนปีทีคู่่สมรสเสียชีวติ ....................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ของท่านทีส่ามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณย์ี............................... 
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โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ........................................... ..... 

อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ............................... ......................... 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทบั ตม. ทีไ่ด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วนัทีส่แกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวซ่ีา *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทีมี่สายเลอืดเดียวกนั  

ท่านใดออก (ช่ือ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 
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