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เทีย่ว 3 ประเทศ กลุม่สแกนดิเนเวีย ดนิแดนแหง่ยโุรปเหนอื  
สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 8 วนั 5 คนื 

สตอ็คโฮล์ม-คารล์สตดั-ออสโล-กอล-กุด๊วานเก้น-ฟลัม-โคเปนเฮเกน้ 
พิเศษ !! ลอ่งเรอืชมฟยอร์ด พรอ้มลอ่งเรอืสำราญ DFDS 

บินตรง...โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 บริษทัฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับประเทศ
ในแถบสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์และเดนมาร์ก ชมความงดงามของทั้ง 3  ประเทศ ดังนี้.. 
 
สตอ็คโฮล์ม เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ 
  ฉายาว่า “เวนสิแห่งยุโรปเหนือ”เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย 
คารล์สตดั เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสต็อค

โฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์  
ออสโล  นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย
  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่สวยงามมากและมีทะเลสาบ 343 แห่งซึ่ง
  เป็นแหล่งน้ำจืดทีส่ำคัญ  

Winter Scan 3 Caps 8 Days 
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กุด๊วานเกน้ หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามา
สู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดแวนเก้นนั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กนิดเดียว มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่
หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากใน
แต่ละปี 

ฟลัม ดินแดนแห่งเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อ
ครั้งที่บริเวณชายฝ่ังทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาใน
แผ่นดินเป็น ธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 

โคเปนเฮเกน้ เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ 
 
กำหนดการเดนิทาง  19-26 พ.ย./ 10-17 ธ.ค./ 24-31 ธ.ค.2565 / 29 ธ.ค.-05ม.ค.2566 
    21-28 ม.ค./ 25ก.พ.- 04ม.ีค./ 04-11 ม.ีค./ 18-25 ม.ีค.2566 
 
วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
22.00 น.  นัดคณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย 

เจ้าหนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

 
วันทีส่อง สตอ็คโฮล์ม (สวเีดน)-แกมลา่สแตน-พิพธิภณัฑเ์รอืวาซา-คารล์สตดั 
01.25 น.  นำทา่นออกเดินทางสู่กรงุสตอ็คโฮล์ม ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG-960 
06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิอารร์นัดา กรงุสตอ็คโฮลม์ ประเทศสวเีดน หลังนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรงุสตอ็คโฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของ
ประเทศสวเีดน ซึง่อยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ก่อกำเนิดนครอันงามสง่า ริมคลอง
มากมายจนได้รับฉายา” ราชินีแห่งทะเลบอลติค” นำท่านชมแกมลา่สแตน Gamla Stan หรือเขตเมืองเก่า
และชมศาลาว่าการเมอืงสตอ็คโฮลม ์City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต็อกโฮลม์ ทีส่ร้างเสร็จปีค.ศ.1923 
และเป็นโครงการก่อสร้างใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ในศตวรรษที่ 20 เป็นที่ทำการของศาลาว่าการเมือง
และสถานที่สำหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเว้นสาขาสันติภาพที่มีข้ึนในออสโล) ตัวตึกก่อสร้าง
ด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และตกแต่งผนังใน Golden Hall หรือห้องเต้นรำที่มีลวดลายฝังหินโมเสกกว่า 
19 ล้านชิ้น ขัดผิวหน้าเรียบแล้วเคลือบด้วยทอง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก 
Ragner Ostberg และศิลปินชั้นนำในเวลานั้น  
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จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟ
ที ่2 รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลง
อยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมา เนื่องจากสามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95% และ
ตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้นเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นโดยต้องนำชิ้นส่วน
หลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงคารล์สตดั Karlstad (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ผ่านเส้นทางถนน 

Fjallgaten ถนนสายที่มีช่ือเสียงของจุดชมวิวที่สวยที่สุดของสต็อกโฮล์มเป็นถนนเลียบชายฝั่ง ให้ท่านชม
ทัศนียภาพงดงามที่มองออกไปเห็นทะเลสวยงามและเรือใบต่างๆ จนกระทั่งถึงเมืองคาร์ลสตัดเมืองที่ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ำคาร์ราเวล แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของสวีเดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน นำท่านผ่านชมเมือง
คาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีช่ือเสียงเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่
ระหว่างกรุงสต็อคโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสอง
เมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัติรย์คาร์ลที่ 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ 
Karl-Stad  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Morning Karlstad City Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม คารล์สตดั-ออสโล (นอรเ์วย)์-กอล 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่กรงุออสโล ประเทศนอร์เวย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นคร 
  หลวงแสนสวยริมชายฝ่ังทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย 
   สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย   

 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงกอล Gol เมืองแสนสวยล้อมรอบไปด้วยเขาท่ีมีชื่อเสียงของนอร์เวย์ เมืองที่เป็นประตูสู่

ดินแดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศนอร์เวย์และยังเป็นเมืองที่ยังคงรักษา
จารีตวัฒนธรรมรูปลักษณ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) 

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นนำท่านเขา้สู่ที่พักโรงแรม Storefjell Resort Hotel, Gol หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีส่ี ่  กอล-กุ๊ดวานเก้น-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์-ฟลมั-ออสโล 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเมอืงกุด๊วานเก้น Gudvangen หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์

ออ็กฟยอร์ดาเน ฟยอร์ดที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้ามาสู่แผ่นดินใหญ่ไกลถึง 200 กิโลเมตร กุ๊ดวานเก้น
นั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักร้อยคนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที่
นักท่องเที่ยวจะต้องแวะลงเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

 นำท่านล่องเรอืชืน่ชมความงามทางธรรมชาตทิีส่ร้างสรรคไ์ว้ใหท้่านชื่นชมอย่างเตม็อิม่ ตลอด เส้นทางท่าน
จะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาท่ีงดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลาย ที่กระเซ็น
ละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสีฟ้าอ่อนสลับกับต้นสนอันยิ่งใหญ่งดงามเหนือคำ
บรรยาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตาจนกระทั่งถึงเมอืงฟลัม Flam ดินแดนแห่งเขต
ชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณ
ชายฝ่ังทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลายและกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็น
ธรรมชาติที่มีความงดงามอย่างมาก   

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่กรงุออสโล Oslo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) นครหลวงแหง่ราชอาณาจกัร

นอรเ์วย์ เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่
มากมาย  

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Hotel 33, Oslo หรือระดับเทียบเท่า 

 
วันทีห่า้  ออสโล-ปฎมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด์-ชอ้ปปิง้ถนนคารล์โจฮันเกท-ลอ่งเรอืสำราญ DFDS 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

นำท่านชมกรุงออสโลโดยเริ่มจากสวนปฏิมากรรมวกิเกอร์แลนด์ The Vigeland Sculptures 
สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากร ที่นำผลงานของ กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดังที่ได้รับ
อนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ Frogner Park หรือสวนหินทีท่่านอาจเคย
เห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกัน
อยู่บนเสา ชมผลงานนำ้พุวงจรชีวติ ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนำท่านสู่ย่านคารล์โจฮนัเกท Karl 
Johans Gate แหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ 
เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคา
ค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง 



Winter Scan3Caps Sweden-Norway-Denmark 8D5N/TG, on Nov2022-Mar 2023   6 

 
 

จากนั้นนำท่านผ่านชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี 
อาทิ National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมย่าน
เอเคอร์บรูค Aker Brygge และที่ตั้งของศาลาว่าการ City Hall แนวอาร์ตเดคโค่ สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย 
ประดับไปด้วยน้ำพุ  สวนและประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre 
สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ท่ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมา
ใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  
**เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ให้ทา่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านเช็คอินขึ้นเรือและนำท่านล่องเรอืสำราญ DFDS (DFDS 
Seaway) จากกรงุออสโล ประเทศนอร์เวยส์ู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก  

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย โดยเรือ DFDS เป็นเรือสำราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่พรั่งพร้อมด้วย
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร์ ห้องซาวน์น่า ร้านค้าปลอดภาษี ห้องเล่มเกมส์ เป็นต้น 
ก่อนขึ้นชมวิวสวยยามเม่ือเรือถอนสมอ ให้ท่านอิสระพักผ่อนหรือชมทัศนียภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรือ
หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี        

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของเรอืแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิกบัเมนอูาหารหลากหลายและเครือ่งดืม่ 
Soft Drink  

 เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หอ้งพกัคู่แบบ 2 Berth Inside cabin 
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
*** กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับ 1 คืนพักในเรือ เพื่อความสะดวกในการถือขึ้น-ลงเรือ*** 

 
วันทีห่ก  โคเปนเฮเกน้(เดนมารก์)-เงอืกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด-ทา่เรอืนูฮาวน-์จตัรุสัอมาเลยีนบอรก์ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เดินทางถึงท่าเทียบเรือกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก นำท่านเช็คเอ๊าท์ที่พักบนเรือพร้อมรับสัมภาระ 
จากนั้นผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับที่ท่าเรือนำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรงุโคเปนเฮเก้น 
Copenhagen เมอืงหลวงของประเทศเดนมารก์ เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพ
นิยาย ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ จากนั้นนำท่านชมเมืองโคเปนเฮ
เก้น Copenhagen เมืองที่มีบรรยากาศสวยซึ้ง และสง่างามดังเมืองแห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกนเป็นทั้งเมือง
หลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝ่ังตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจ
ที่สำคัญ นำท่านถ่ายรูปคู่กับเงอืกนอ้ยลติเติล้เมอรเ์มด The Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งยังคง
นั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์
สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาด
ใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมสวนสาธารณะท่านจะพบกับ น้ำพเุกฟอิอน 
Gefion Fountain เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา   
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จากนั้นนำท่านสู่จัตรุสัอมาเลยีนบอรก์พาเลส นำท่านชมภายนอกและถา่ยรปูกับพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ 
Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ทีต่กแต่งแบบ
สไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับ
อยู่ที่นีเ่หมือนกับพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่อังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านท่าเรอืนฮูาวน ์Nyhavn ท่าเรือ
อันเก่าแก่ของเดนมาร์ก ตั้งอยู่ริมฝ่ังตะวันออกของตัวเมืองโคเปนเฮเก้น ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเฟร
เดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวงเพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้าปัจจุบันได้
กลายเป็นแหล่งความบันเทิงอันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังมากมาย ผับ บาร์ และร้านขายของที่
ระลึกที่สวยงาม รายล้อมไปด้วยตึกสีสันสดใสมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ City Hall จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง

ทีถ่นนสตรอยก ์Stroget Street แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเก้น นับเป็นถนนคนเดินยาวที่สุดใน
โลกครอบคลุมถนนทั้งหมด 4 สายและมีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรและถูกประกาศให้เป็นเขตปลอดรถยนต์
ตั้งแต่ป ี1962 โดยเริ่มจากศาลาว่าการเมืองหรือซิตี้ฮอลล์ไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดัง อาท ิLouis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, 
Gucci, Burberry เป็นต้น  
**เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ให้ทา่นอสิระอาหารคำ่ตามอธัยาศยั ** 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AC Hotel Bella Sky, Copenhagen หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันทีเ่จ็ด โคเปนเฮเกน้-สนามบิน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปเฮเก้นและเผื่อเวลาให้
ท่านทำคืนภาษีท่ีสนามบิน  

13.50 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบินที ่TG-951 
 
วันที่แปด สนามบนิสุวรรณภมูิ 
06.20 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

**กรณทีีบ่างทา่นเดินทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซรีี่
และได้มกีารดำเนนิการไว้ลว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เล็กนอ้ย** 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่เดนิทาง  19-26 พ.ย./ 10-17 ธ.ค./ 24-31 ธ.ค.2565 / 29 ธ.ค.-05ม.ค.2566 
    21-28 ม.ค./ 25ก.พ.- 04ม.ีค./ 04-11 ม.ีค./ 18-25 ม.ีค.2566 
 

Winter Scan 3Caps 
สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 8วนั 5 คนื /TG  

พ.ย.2565 และ 
ม.ค.-ม.ีค.2566 

10-17ธ.ค.2565 

 
24-31 ธ.ค.2565 

และ 
29 ธ.ค.-05ม.ค.
66 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 88,500 91,900 94,900 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 88,500 91,900 94,900 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 86,500 89,900 92,900 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 84,500 87,900 90,900 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 14,500 16,500 16,500 

สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 47,000 50,500 53,500 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 
 

**ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,800 บาท และคา่ทิปทา่นละ 1,600 บาท  โดยเรยีกเก็บและชำระพรอ้มคา่ทัวรง์วด
สดุทา้ย** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญไ่มอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ำนวนไมต่่ำกว่า 20 ท่าน ตามขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบรษิัทฯและ
จะตอ้งชำระมัดจำหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลี่ยนคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตั๋วได ้ 
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กรณทีา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษิัททัวร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดินทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดำเนินการขอวซีา่จะตอ้งใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทำการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตัวเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัคำรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ 
สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย ** 

อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-สต็อคโฮล์ม //โคเปเฮเก้น -กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่ารถรับส่งระหว่างนำเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
ตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 14 
ก.ค.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
• ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,600บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน

ด้วยตัวท่านเอง 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• ไม่มีสัญญาณ Wifi และไมร่วมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า , ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 
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• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
 

ขั้นตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ี
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบ้ืองต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 
 
การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหต ุ 
o ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศในเขตเชงเก้นให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีน
พาสปอร์ต 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  
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o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบนิหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุก
ชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/
ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลง
หรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศ
ยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้
การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หี้องพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 
1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี่ยว กรณทีีม่า 
3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
 

เอกสารในการขอวซี่า  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15-20 วันทำการ 

-    ผูย้ื่นคำรอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถ่ายรปู และสแกนนิว้มอื ทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ื่นวซีา่
ของสถานทตูนั้นๆ ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึง่จะตอ้งมกีารนดัหมายไว้ลว่งหนา้ และไมส่ามารถยนืยันไดห้ากไม่มกีารทำ
นัดหมายไวก้อ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎและเงือ่นไขของสถานทตูนัน้ๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถ้วนสมบรูณเ์พือ่ทำการนดัหมายการยืน่วซีา่ 
-    ในวนัยื่นวซีา่หากผูส้มคัรไม่ได้ใหเ้อกสารทีค่รบถ้วน แลว้นำเอกสารมาแนบยืน่เพิม่เตมิในวนันัดหมายยื่นและหากมคีา่ใชจ้่าย

ในการถา่ยเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เตมิใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งเปน็ผูช้ำระคา่ใชจ้า่ยนั้นๆ ดว้ยตนเอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูนอรเ์วยไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูงา่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  
- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
 
o รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร จำนวน 2 รปู เนน้ขนาด

ใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก
อายส์ ** 
 

o สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมีรายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชัดเจนด้วย  

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุัน
ลาและ สำเนาบัตรประจำตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   
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- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

o หลกัฐานการเงนิ   
- ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายสำเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าท่ีจะทำได้หรือไม่ต่ำกว่า 15 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ 
เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและต้องทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินสว่นตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 
ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายชี้แจงเพื่อรับรองการเงินพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  
 

o กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
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***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                  
 

 
 
**** ขอ้มลูที่ทา่นใหร้ายละเอยีดนัน้ จะตอ้งเปน็ไปอยา่งละเอยีดและเปน็ขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเท่านัน้ เนือ่งจากนอรเ์วย ์จะตอ้ง

กรอกขอ้มลูใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย  
และขอ้มลูจะถกูสง่ไปยงัสถานทตูนอร์เวย์กอ่นวนันดัหมายยืน่  

กรณุาสง่แบบฟอรม์นีพ้รอ้มกบัหนา้สำเนาหนงัสอืเดนิทางของท่านประกอบกนั **** 
กรณุากรอกใหค้รบถ้วน เปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและถูกตอ้งในการทำออนไลนต์อ่ไป อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิ

เกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอสิระ /  
ไมไ่ดศ้กึษาแล้ว / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนและกรณุาระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลีย่นชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย).................................................... 
2.  สถานภาพ  ........  โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน   ........ แต่งงานไม่จดทะเบียน   ........ หย่า    ........ 
หม้าย 
 กรณีสมรส แล้ว กรุณาแจ้ง วัน-เดือน-ปี ที่สมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใส่รายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไม่มีทะเบยีนสมรส หรืออยู่กินฉนัสามี-ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ  ที่

เริ่มอยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา) .......................................................................................................................  

 (กรณีสถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี ตามใบหย่า) .......................................................................... 

 (กรณีสถานภาพแยกกันอยู่ ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ) ........................................................................ 

 

3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 
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      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
 
      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

      สัญชาติ ...................................................................... 

    กรุณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................... 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 2. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 3. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานทีเ่กิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อบุตร 4. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานทีเ่กิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    กรุณาใส่รายละเอียดพี่น้อง กรณีมีพี่น้อง 

    ชื่อพี่น้อง 1. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อพี่น้อง 2. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อพี่น้อง 3. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ชื่อพี่น้อง 4. ชื่อ ................................................................................................. 

    วัน-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

 
4.  ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์  .........................   โทรศัพท์บ้าน ......................... โทรศัพท์มือถือ 
....................................... 
 
 อีเมล์ (ถ้ามีกรุณาใส่รายละเอียด) ................................................................................................................. 
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5.  ชื่อสถานที่ทำงาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................... 
 
    ที่อยู่สถานท่ีทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 
 ประเภทของงานท่ีดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องค์กรทำอยู่ ........................................................................ 
 
 โทรศัพท์ ......................................... หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) 
.................................................................... 
 

กรณีศึกษาอยู่  ชื่อสถาบันการศึกษา .............................................................................................................. 

ที่อยู่สถาบันการศึกษา .................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์  ...................................       โทรศัพท์ ........................................................ 

ระดับช้ัน / หลักสูตรการศึกษา .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................ 

 
6.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
7.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม่     ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 
 ตั้งแต่วันที่ .................................. ถึงวันที่ .................................. รวม ........... วัน 
 กรณีเคยได้วีซ่าเชงเก้น ได้จากประเทศอะไร ..................................................................................................... 
 
8.  ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ครั้งล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 
 ตั้งแต่วันที่ ...................................................................  
9.  ท่านเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง ....... ใช่ ....... ไม่ใช่ (กรณีที่ไม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรือใครเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย 
      ของท่าน) ................................................................... 
 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
 

----------------------------------------------- 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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