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SCANDINAVIA DELIGHTFUL  

เดนมารก์ สวีเดน นอรเ์วย ์8 วัน 5 คืน 

เดินทาง มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 42,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มลัโม 

วนัที่ 3. มลัโม – เฮลซิงบอรก์ - โกเทนเบิรก์ 
วนัที่ 4. โกเทนเบิรก์ – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท 
วนัที่ 5. ออสโล - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ – คารล์สตทั 

วนัที่ 6   คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ - เมืองเก่ากัมลาสตนั 

วนัที่ 7. สต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา -  ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ - สนามบิน 
วนัที่ 8. ปักก่ิง - กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
16.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร ์U สายการบินแอร ์ไชนา 

(CA) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
19.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ CA 960 

***ส  าหรบัคณะที่เดินทางตัง้แต่เดือนเมษายนเป็นตน้ไปจะออกเดินทางเวลา 19.35 น.และไปถึงปักก่ิงเวลา 00.45 น. ***  

วันที ่2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
00.45 น. ถึงกรุงปักก่ิง ประเทศจีน รอเปลี่ยนเครื่อง 
02.55 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงโคเปนเฮเกน ดว้ยเที่ยวบิน CA877 

*** ส  าหรบัคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 02.55 น.และไปถึงโคเปนเฮเกนเวลา 06.00 น. ***  
06.45 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่

กับเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้และเรือส  าราญเทียบท่า
อยู่ ชมน  า้พแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกู้
ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้  า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ใน
ทกุวนันี ้

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมอืงมลัโม (Malmo) ประเทศสวีเดน จากนัน้น  าท่านเดินทางต่อสู่เมืองเมืองมลัโม (Malmö) นัน้
ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัที่สามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมีชื่อเสียงอย่างมากใน
เรื่องของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น  าท่านชมปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ด้านนอก) 
สรา้งขึน้มาโดยกษัตริยอี์ริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจา้คริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มี
การปรบัปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์
ทางดา้นความปลอดภยัของเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเเละควบคมุการคา้ขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนีเ้เล้ว 
ปราสาทเเห่งนีย้งัโด่งดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานที่คมุขงัเจมส ์เฮปเบิรน์ พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแม
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รี่แห่งสก็อตเเลนด ์เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย จากนั้นน  าท่านชมศาลาว่า
การเมืองมลัโม (Malmö Town Hall) สไตลด์ตัชเ์รอเนสซองสท์ี่สรา้งขึน้ตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่
ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนีม้ีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตั้งอยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจตัรุสัมีรูปป้ันของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ตามรา้นบริเวณรอบๆจัตรุสัตามอธัยาศยั 

 ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 มัลโม – เฮลซิงบอรก์ - โกเทนเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สดุเมืองหนึ่งของสวีเดน เชื่อว่าก่อตั้งขึน้มาตั้งแต่ปี 
1085 โดยในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเดนมารก์ และไดต้กเป็นของสวีเดนตั้งแต่ปี 1658 หลังสนธิสัญญารอสกิล ถือเป็น
เมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนที่ห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร ์
(Helsingør) ของประเทศเดนมารก์ ซึ่งมีช่องแคบเออเรซุนดค์ั่นเป็นชายแดนธรรมชาติ น  าท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นจุดที่
สวยงามที่สดุของเมือง ถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (rådhus) ที่สรา้งแลว้เสร็จตัง้แต่ปี 1897 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น  าน  าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองโกเทนเบิรก์ (Gothenburg) เมืองใหญ่อนัดบัสองของสวีเดน และใหญ่เป็นอันดับห้า

ในแถบนอรด์ดิก โดยเป็นเมืองที่ผงัเมืองคลา้ยๆ กับอมัสเตอรด์มัอย่างมาก เพราะในช่วงเเรกของการสรา้งเมืองในช่วงปี ค.ศ.
1621 นัน้ผูอ้พยพชาวดชัตม์ีส่วนในการก่อสรา้งเมือง เเละคนทอ้งถ่ินมกัจะเรียกชื่อเล่นๆ ของเมืองเเห่งนีว้่า ลิตเติล ลอนดอน 
โดยมีสีสนัยามค ่าคืนที่คลา้ยคลึงกับลอนดอน น  าท่านชมจตัรุสั Gustav Adolf’s ที่อยู่ใจกลางเมืองเเละมีความส าคัญอย่าง
มากในเรื่องของการท่องเที่ยว 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเขา้สู่ที่พกั SCANDIC BACKADAL หรือเทียบเท่า 

  วันที ่4 โกเทนเบิรก์ – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮันส ์เกท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูทีส่ดุในโลกแทนที่โตเกียว 
ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่
อดุมสมบรูณ์ จากนัน้น  าทา่นชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค ์น  าท่าน
ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บริเวณริม
แม่น  า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงามริมออสโลฟยอรด์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ 

ที่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหนึ่งชีวติของมนษุย ์ตรงใจกลาง
ของอทุยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 
น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่
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บริเวณริมแม่น  า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด์ จากนัน้มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซือ้ของช้อป ป้ิง ณ 
บริเวณถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่านเลือกซือ้ของฝากของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

 
ค ่า อิสราอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เขา้สู่ที่พกั โรงแรม QUALITY EXPO หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
ออสโล - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ – 
คารล์สตัท 

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

จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี 1952 จากนัน้น  าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือ
ไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยคุคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกับเครื่องมือใน
ชีวิตประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งใน
เรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียคุที่รุ่งเรืองที่สดุ  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคารล์สตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ ้นเมื่อปี 1730, 
จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เขา้สู่ที่พกั โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6 คารล์สตัท – สต็อกโฮลม์ - เมืองเก่ากัมลาสตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบล้อม
ดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)   ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น  า้ มีสถานที่ส  าคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา , 
พิพิธภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัรุสักวา้ง เป็นตน้ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองสต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น  า้ มีสถานที่ส  าคญั อาทิ อาคารรฐัสภา,พิพิธภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวังหลวง
และพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัรุสักวา้ง น  าท่านชมบริเวณ เมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตั้งของ
พระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ่้ายรูปที่ระลึก 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN BROMMA หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 
สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา -  ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้ส่วน
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เดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เก่ียวขอ้งกับ
เรือล  านี ้9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑแ์ห่งนีดึ้งดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑ์
ในสแกนดิเนเวีย น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นก้อน และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ใน
ปี 1911 และทกุๆ วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชม
บริเวณเมืองเก่ากัมลาสตนั อนัเป็นบริเวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ่้ายรูปที่ระลึก แลว้น  าท่านขึน้สู่จดุชมวิวเมือง
สต็อกโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนชอ้ปป้ิง Hamngatan ถนนชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางกรุงสต๊อกโฮล์ม ซึ่งมีร้านค้าน้อยใหญ่มากมาย ทั้ง

สินคา้ที่ระลึกไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มีหา้ง NK ที่ประกอบไปด้วยแบรนด์หรู อาทิ Paul smith , Hermes , Armani 
และอ่ืนๆ อิสระใหท้่านไดซ้ือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น  าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรไ์ชนา เที่ยวบินที่  CA912 

วันที ่8 ปักกิ่ง - กรุงเทพ 
09.45  น. เดินทางถึงกรุงปักก่ิง รอเปลี่ยนเครื่อง 
13.55 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน CA959 
18.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง 
SCANDINAVIA DELIGHTFUL  

เดนมารก์ สวีเดน นอรเ์วย ์8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินแอรไ์ชนา (CA) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ12ปี 

 [มีเตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ12ปี 

[มีเตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ7ปี  
[ไม่มีเตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

21-28 ม.ิย. 63 42,900 42,900 42,900 42,900 25,135 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (13 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 



  9  SCANDINAVIA DELIGHTFUL  เดนมารก์  สวีเดน นอรเ์วย ์8 D 5 N BY TG      [GQ3CPH-CA002] 

 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท  างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน  
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้น (สวีเดน) 
*** ย่ืนวีซา่เดี่ยวแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมตัิวีซา่นับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหวา่งย่ืนวีซา่เข้าสถานทตูแล้ว ไมส่ามารถดงึเล่มออกมากอ่นได ้

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอยา่ยึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส  าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช  ารุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  

 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทูตตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึง
ผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

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

เกิน 6 เดือนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส  าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท  างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายรา้น สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรบัรองการท  างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท  างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใช้ค  าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใช้ค  าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 
4. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 

4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้  าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตวัของผู้เดินทาง ถ่ายส าเนา 
ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลกูคา้ท  ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 
15 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
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จดหมายชีแ้จง         
4.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่า –เล่มใหม่) 
4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     4.3.1. ต้องท  าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุื่อเจา้ของบญัชี   (ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให)้ ต้อง

สะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ และบคุคลที่เจา้ของบญัชีออกค่าใชจ้า่ยให้ (ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพนัธ์มาโดยชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกันอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให ้
     4.3.3. ส  าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม
ระบใุหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุให้
บตุรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย  

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ  านาจ
ปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่สถานทูตด้วย  ทั้ง
สองท่าน 

7. ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทตูแจ้งขอเพ่ิมเติม 
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แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 
 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาติปัจจบุนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชาย                 หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                               แต่งงาน (จดทะเบียน)                      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               
                                             หย่า         แยกกันอยู่                          หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
                                             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ  านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
    หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัทที่ท  างาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส  าหรบันกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบนัศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
                   ไม่เคย 
                  เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที่................................... ถึงวนัที่........................................... 
15. เคยถกูพิมพล์ายนิว้มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหนา้นี  ้
                              ไม่เคย               เคย  (กรุณาระบวุนัที่ หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
                ไม่เคย                                เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ).................................................... 
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17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 
      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษัท/องคก์ร)  
       กรุณาระบชุื่อ ......................................................  
สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผูจ้ดัหาให ้
   ช าระค่าที่พกัล่วงหนา้แลว้                  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมีผูอ้อกให  ้
   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้                 ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    
   

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
 
 
 


