
 
นําทา่นเที(ยวแถบสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง สมัผัสความงามของกรงุโคเปนเฮเกน้(Copenhagen)  ถา่ยรปูกบั

พระราชวงัอามาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) และรปูปั;นนางเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) ชมกรงุ 

ออสโล (Oslo) ตื(นตาตื(นใจกั บสวนประตมิากรรมวกิลนัด ์ (Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสก ี

โฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) สถานที(จัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิ กฤดหูนาวในปี  1952       

ชมศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานที(เลีFยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)   

***เพลดิเพลนิกบัการลอ่งเรอืและพกัคา้งคนืบนเรอืสาํราญ DFDS และ SILJALINE *** 

กาํหนดวนัเดนิทาง: ปี 2560 
พฤศจกิายน : 5 – 11, 15 – 21  
 

49,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีJยง คํJา โรงแรมทีJพกั

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈

2 โดฮา – เฮลซงิก ิ– อนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ ✈ ✈ O HOLIDAY INN WEST

3 เฮลซงิก ิ– เรอื SILJA LINE – สตอกโฮลม์ O O O เรอื SILJA LINE

4 สตอกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ – คาลสตทั O O O SCANDIC WINN

5 คาลสตทั – ออสโล – ประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์– เรอื DFDS O O O เรอื DFDS 

6 โคเปนเฮเกน – ลติเติFลเมอรเ์มด – สนามบนิ O ✈ ✈

7 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈
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SCANDINAVIA 4 CAPITALS 
ฟินแลนด ์สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

7 วนั 4 คนื โดยสายการบนิการต์า้ (QR)    

http://goo.gl/tnAlZ2


วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – โดฮา

22.00 น.
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์ Q สาย

การบนิการต์า้ โดยมเีจา้หนา้ที(คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัทีJสองของการเดนิทาง    โดฮา – เฮลซงิก ิ

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีJยวบนิทีJ QR837

04.45 น. ถงึสนามบนิโดฮา นําทา่นเปลี(ยนเครื(องเพื(อเดนิทางตอ่

08.15 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่ฮลซงิก ิ (Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์ (Finland) โดยสายการบนิการต์า้ 

เทีJยวบนิทีJ QR301

13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)     ผา่นขั Fนตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืง  (เวลาทอ้งถิ(นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั(วโมง) จากนัFนนําทา่นชมอนสุาวรยีซ์เิบลอิสุ 

(Sibelius monument) ตั Fงอยูใ่นสวน      ซเิบลอิสุ สรา้งขึ Fนเพื(อสดดุใีหแ้ก ่Jean Sibelius นัก

ประพันธเ์พลงคลาสสกิ เป็นอนุสาวรยีท์ี(ตั Fงอยูก่ลางแจง้ ดแูปลกตา ทนัสมยั เป็นผลงานของศลิปิน 

Eila Hiltunen สรา้งโดยนําเอาแทง่เหล็ก 600 แทง่ มาเชื(อมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรปูรา่งของ

ออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตนั ตั Fงอยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเดน่เป็นสงา่ 

คํJา รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําเขา้สูท่ี(พัก โรงแรม HOLIDAY INN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

(เพืJอความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป)

วนัทีJสามของการเดนิทาง    เฮลซงิก ิ– เรอื SILJA LINE – สตอกโฮลม์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืสําราญ 

นําทา่นสูใ่จกลางนครเฮลซงิก ิ (Helsinki) จากนัFนพาชมจตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) ซึ(ง

เป็นที(ตั Fงของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหาวหิารใหญน่กิายรเูธอรัน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซืFอสนิคา้ที(ระลกึตามอธัยาศยั ชมมหาวหิารอสุเพนสเกข้องศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อ ดอกซ ์ที(งดงาม

ดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี แลว้นําเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึ(งออกแบบโดย

สองพี(นอ้งตวัโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรเูธอรันที(สรา้งอยูภ่ายในหนิขนาดใหญม่กีาร

ตกแตง่แบบทนัสมยั พรอ้มระบบเสยีงที(ด ี อสิระใหท้า่นชอ้ปปิFงสนิคา้ตามอธัยาศยั หรอืเลอืกชอ้ปปิFง 

ณ หา้งสรรพสนิคา้สต็อคมานน ์(Stockmann) หา้งสรรพสนิคา้ที(ใหญท่ี(สดุในเฮลซงิก ิเป็นแหลง่

รวบรวมสนิคา้หลากหลาย 

เทีJยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

14.30 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพื(อลงเรอืสาํราญ TALLINK SILJA LINE ที(พรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, 

คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

17.00 น. เรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดนิทางสูก่รงุสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน

คํJา รับประทานอาหารคํ(าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

อาหารพืFนเมอืง

พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE  (หอ้งพักแบบ CABIN INSIDE) 

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล ชําระเพิJมทา่นละ 2,000 บาท] 

วนัทีJส ีJของการเดนิทาง    สตอกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ – คาลสตทั
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืกรุงสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่ แสนสวยของ

ประเทศสวเีดน (Sweden) (เวลาทอ้งถิ(นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั(วโมง) เป็นนครหลวงอนังดงาม

ที(สดุในสแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญน่อ้ย 14 

เกาะที(โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให ้

สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที(สวยที(สุดแห่งหนึ(งของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาใน

บรรยากาศรอบๆเมืองที(ตั Fงอยู่บนพืFนนํFา มีสถานที(สําคัญ อาท ิ อาคารรัฐสภา,พพิธิภัณฑใ์นยุค

กลาง,มหาวหิารแห่งเมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลี(ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง 

เป็นตน้ นําทา่นเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึ(งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 

ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชื(อดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น 

และมงุหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัที( 10 ของเดอืนธนัวาคมของ

ทกุปี จะมพีธิเีลีFยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)

เทีJยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยูร่ะหวา่งเมอืงสต็อค

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืง

ใหญน่ีF สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที( 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื(อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของ

พระองค ์ Karl-stad ที(นี(มโีบสถใ์หญข่องเมอืง สรา้งขึFนเมื(อปี 1730, จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลากลาง

ประจําจังหวดั และสะพานหนิ

คํJา รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคารอาหารพืFนเมอืง

นําเขา้สูท่ี(พัก โรงแรม SCANDIC WINN หรอืเทยีบเทา่  

(เพืJอความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป)

วนัทีJหา้ของการเดนิทาง    คาลสตทั – ออสโล – ประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์– เรอื DFDS      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์ (Norway) เมอืงที(ถกูสถาปนาขึFนเมื(อ

ประมาณ 60 ปี แตม่ปีระวตัศิาสตรย์อ้นหลงักวา่ 900 ปี 

เทีJยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําทา่นชมสวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด ์(Vigeland Sculpture Park) ความพเิศษของสวน

แหง่นีFอยูท่ี(ผลงานศลิปะประตมิากรรม การแกะสลกัรปูเหมอืนจากหนิแกรนติ และการหลอ่รปูคนดว้ย

สํารดิ ในเรื(องราวเกี(ยวกบัวัฏจักรชวีติมนุษย ์ เป็นผลงานของกสุตาฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ ปฏมิากรชาว

นอรเ์วยช์ื(อดงั อกีทั FงสวนนีFยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสวนประตมิากรรมที(ใหญท่ี(สดุในโลก จากนัFนนํา

ทา่นชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) นีFตั Fงสงูตระหงา่นอยู่

บนยอดเขา เป็นสถานที(จัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 

14.30 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพื(อลงเรอืสาํราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที(พรั(งพรอ้มไปดว้ย

รา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

17.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark)

20.00 น. รับประทานอาหารคํ(าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

อาหารพืFนเมอืง

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิWการยา้ยเมอืงทีJเขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ั;นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีJใกลเ้คี ยงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีJยนตามความเหมาะสม) 

พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ CABIN INSIDE) 

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล ชําระเพิJมทา่นละ 2,000 บาท]

วนัทีJหกของการเดนิทาง   โคเปนเฮเกน – ลติเต ิ;ลเมอรเ์มด – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืสําราญ

09.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นําทา่น

เดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที(ใหญท่ี(สดุของประเทศเดนมารก์ นําทา่นเที(ยว

ชมเมอืงโคเปนเฮเกน แวะถา่ยรปูกบั พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณ

ดา้นนอกที(ประทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์ ชมบรเิวณจตัรุสัซติ ี;ฮอลล ์ (City Hall) 

ถา่ยรปูคูก่บัเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญท่ี(

มเีรอืสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบทา่อยู ่ ชมนํ;าพแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มี

ตํานานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิ]ดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิ โดยพระราชนิเีกฟิออน

ไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื(อไถพืFนดนิขึFนมาจากใตนํ้Fา ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุ

วนันีF"  อสิระชอ้ปปิFงสนิคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์ (Stroget Street) ถนนชอ้ปปิ Fง ที(ยาวที(สดุในโลก 

เริ(มจากศาลาวา่การเมอืงไปสิFนสดุที( Kongens Nytorv ที(มสีนิคา้แบรนดเ์นมชื(อดงั อาท ิ  Louis 

Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

13.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพื(อทําการเชค็อนิ และทําคนืภาษี (Tax Refund)

16.55 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีJยวบนิทีJ QR160

วนัทีJเจ็ดของการเดนิทาง   โดฮา – กรงุเทพฯ 

00.55 น. ถงึสนามบนิโดฮา นําทา่นเปลี(ยนเครื(องเพื(อเดนิทางตอ่

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีJยวบนิทีJ QR834

12.30 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการที(จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที(ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที(ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที(กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Fงในกรณีที(ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีFาเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ(ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที(ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี(ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที(คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืJอทา่นทาํการซื;อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืJอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีJลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีJของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั;ง มฉิะน ั;นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั;งส ิ;น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีJยนแปลงได ้ท ั;งนี;ข ึ;นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีJไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิJมเตมิเร ืJองโรงแรมทีJพกั) 49,900.-

พกัหอ้งเดีJยว เพิJมทา่นละ 8,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิJมเตมิเร ืJองโรงแรมทีJพกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืJองบนิ ลดทา่นละ 16,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ืJนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืJนวซีา่ในวนัยืJน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ั;นธรุกจิเพิJมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิJมตน้ทีJทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืJอทีJน ัJง confirm เทา่น ั;น)
80,000.-

อตัราคา่บรกิารนี;รวม
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1. คา่ตัว̂เครื(องบนิ ชั Fนประหยดัสายการบนิฟินแอร ์( Economy Class) ที(ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื(อนไขของสายการบนิ) กระเป๋าทา่นละ1 ใบ (ไมเ่กนิ 

23 กโิลกรัม) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที(ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที(ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที(ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที(ทอ่งเที(ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงืJอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีJ) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื(อนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื;อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืJองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิJม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี;ยประกนัเร ิJมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี;ยประกนัเร ิJมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีJมอีายตุ ั;งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื(องดื(มที(สั(งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํFาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิFน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที(สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํFามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที(สายการบนิมกีารปรับขึFนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ(งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน  

(ผูย้ื(นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื(นวซีา่ในวนัยื(น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ(น, พนักงานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ(ม 7%  

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั(วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีJน ัJงจะยนืยนัเมืJอไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั;น 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี(เดนิทาง ที(มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื(อทําการจองควิยื(นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื(อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีJตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที(  

อตัรานี;ไมร่วม

เงืJอนไขการจอง
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    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Fง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที( ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึFน 

  5. การยื(นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Fนตอนการยื(นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Fงแบบหมูค่ณะและยื(น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื(อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที( 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั(งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที(ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั(วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื(องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Fงหมด 

เง ืJอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีJเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีJเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีJเกดิขึ;นจรงิเหต 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ืJอนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืJนวซีา่ ดงัน ั;นควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีJสถานทตูแจง้เง ืJอนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จน

ทาํใหไ้มส่ามารถยืJนวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิWไมค่นืเงนิมดัจาํ

หรอืคา่ทวัรท์ ั;งหมด 

2. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีJยวขอ้งใดๆท ั;งส ิ;น ท ั;งนี;

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั;น อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืJนวซีา่ และมสีทิธิWไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที(นั(งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̂เครื(องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̂เครื(องบนิ ซึ(งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̂เครื(องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที(เกดิขึFนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

ขอ้มลูเบื;องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืJนวซีา่และการยืJนขอวซีา่

ขอ้มลูเพิJมเตมิเร ืJองต ัYวเครืJองบนิและทีJน ัJงบนเครืJองบนิ
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3.   นั(งที( Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี(จะนั(งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที(สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี(มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื(นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที(เครื(องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํFาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี(มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี(นั(ง Long leg ขึFนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที(เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที(เชค็อนิเทา่นัFน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึFนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิWในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั;งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนทีJบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30 ทา่นขึ;นไป) เนื(องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอื(นที(เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที(เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ(งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื(อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั FงนีFท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที(ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว̂ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที(สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืJนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึFนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื(นวซีา่ / คา่มดัจําตัว̂เครื(องบนิ 

หรอืคา่ตัว̂เครื(องบนิ (กรณีออกตัว̂เครื(องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที(กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั;งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื(องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที( ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั;งหมด 

1. เนืJองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีJยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั ;นกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึJงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืJองจากโรงแรม

น ั;นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิWในการเรยีกเก็บเงนิเพิJมเตมิในกรณีทีJอาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื(องปรับอากาศเนื(องจากอยูใ่นแถบที(มอีณุหภมูตํิ(า  

3. กรณีที(มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึFนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี(ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื(อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที(มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที(เป็นหอ้งเดี(ยวอาจเป็นห ้องที(มขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํFา ซึ(งขึFนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัFนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิJมเตมิเร ืJองโรงแรมทีJพกั
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่
ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรนํามาประกอบการยื(นวซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิFว จํานวน 2 ใบ (พืFนหลงัขาวเทา่นัFน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้ม
สวมแวน่ตาหรอืเครื(องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่ าใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย
สําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยื(นวซี่ า  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที(มไีม่
ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีFแจง         
3.2 กรณีเปลีJยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Fงสองเลม่ (ทั Fงเลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 
3.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชื(อเจา้ของ
บญัช ี   (ผูท้ี(ออกคา่ใชจ้า่ยให)้ ตอ้งสะกดชืJอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที(
เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืJอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะ
ตอ้งระบคุวามสมัพันธม์าโดยชดัเจนวา่เกี(ยวขอ้งกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  
     3.3.2. สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี(ออกคา่ใชจ้า่ยให ้
     3.3.3. สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 
4. หลกัฐานการทาํงาน  	
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที(มชีื(อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีFแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที( 
โฉนดที(ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ(มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที(ออกจากสถาบนัที(กําลงัศกึษาอยู ่ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

*** ยืJนวซีา่เดีJยวแสดงตนทีJ VFS Global (เทรนดี; ช ั;น 8) *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืJนประมาณ 15 วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีJออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยืJนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 
5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ(ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี(ยนชื(อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี(ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 	

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ
ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Fงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีJบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํJากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื(อรับรองในแบบฟอร์ มสมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณก์บับตุรที(สถานทตูดว้ย ท ั;งสองทา่น 

7.	ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั;น	

เอกสารยืJนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีJยนและขออพัเดทเพิJมเตมิไดท้กุ
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิJมเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืJนวซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืJองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื(อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื(อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที(เกดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที(เกดิ………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื(นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื(อตวั นามสกลุ ที(อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ที(อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
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13. ชื(อบรษัิทที(ทํางาน ที(อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื(อ ที(อยูข่องสถาบนั
ศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที(เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที(ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Fงแตว่นัที(................................... ถงึวนัที(........................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิFวมอืเพื(อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีF 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุนัที( หากทราบ)............................................. 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื(นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

          กรณุาระบชุื(อ ......................................................  

สิ(งที(ชว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ(งที(ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที(พักที(มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที(พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Fงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื(นๆ (โปรดระบ)ุ     อื(นๆ (โปรดระบ)ุ    

  ************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีJยวขอ้งใดๆท ั;งส ิ;น 
ท ั;งนี;บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั;น 
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