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THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES  

สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 8 วัน 5 คืน 

 

 
ราคาแนะน าเพียง 48,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัท่ี 3. สตอ็กโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– คารล์สตทั 

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

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

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

วนัท่ี 7. ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน – ดไูบ 

วนัท่ี 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 
กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รือวาซา - เมืองเก่ากัม
ลาสตัน 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบินที ่EK 385 

 

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

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบินการเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 157 

 คณะเดินทางวนัท่ี 27 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.40 น. และถึงสตอ็กโฮลม์ เวลา 13.10 น. 
12.15 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศ

สวเีดน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่าน
ชมกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนคร
หลวงอนังดงามท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะ
ใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท า
ใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศ
รอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส  าคญั อาทิ อาคารรฐัสภา, พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแห่ง
เมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรุสักวา้ง เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเข้า
ชมพพิธิภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรกัษา
ชิน้สว่นเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซา
เป็นทรพัยส์มบัติทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส  าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภณัฑ์
ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับเรือล  านี้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา  
พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้งึดดูนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย และจากนั้นน าท่าน
ชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ีระลึก  
(กรณีพพิธิภัณฑเ์รือวาซา ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคนืเงนิท่านละ 500 บาท)  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่3 สตอ็กโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์–คารล์สตัท 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค 
สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บั
รางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวง
ใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ีระลกึ แลว้น าท่านขึน้สูจ่ดุชมวิวเมืองสตอ็คโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเลก็ๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ 

ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้  สรา้ง
เมืองโดยกษัตริยค์ารล์ท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad 
ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730 จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจังหวดั และสะพาน
หิน 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 
คารล์สตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมืองออสโล 
– ถนนคารล์โจฮันเกท 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสงูท่ีสดุใน
โลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพ
ธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วย์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูป
สลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหนึ่งชีวิตของมนษุย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็น
ท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่ง
เดียว จากนั้นน าท่านชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนส
ซองค ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคาร

หอคอยคู ่ตัง้อยู่บริเวณริมแมน่  า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอรด์ จากนั้นมีเวลาใหท้่าน
เดินเลน่เลือกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่านเลือกซือ้ของ
ฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑเ์รือไวกิ้งโบราณ – Oslo 
Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอด

เขา เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี 1952 จากนั้นน าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑเ์รือ

ไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวกิ้งท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ 
ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเครื่องมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็น
ต  านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทั้งในเรื่องของการรบท าการคา้และ
ออกส  ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค  ากลา่ววา่ถา้ไมม่ีเรือไวกิง้ก็จะไมม่ียคุท่ีรุง่เรืองท่ีสดุ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคญัประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

โดดเดน่ท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ อีกทัง้โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่ง
ในโครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน ์และการปรบัผงัการจราจรของ
ชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล 

15.00 น. น าท่านเดินทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขาย
ของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส  าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 
คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน) 

 
16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
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ทีพ่ัก พักค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) (ใน
กรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การคนืค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท) 

วันที ่6 
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

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

โคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือ
ขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือส  าราญเทียบท่าอยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มี
ต  านานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลง
รา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้  า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี้ 

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

ของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร์อ็คโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยาม
หนา้วงัทกุวนัตอนเท่ียงเมื่อสมเดจ็พระราชินีนาถเสดจ็ประทบัอยู่ท่ีน่ี จากนั้นใหอิ้สระท่านชมบริเวณจัตรุสั
ซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จดุถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจ
กลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสดุในโลก เริ่มจากศาลา
ว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิ Louis Vuitton, Emporio 
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Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม MARINA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน – ดูไบ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้ง
ขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 นอกจากความ
งามของภายนอกแลว้ภายในปราสามแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเครื่องเพชร มหามงกฎุ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัอีกดว้ย 

15.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 152 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

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

 คณะเดินทางวนัท่ี 02-09 มิ.ย. 63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.  

12.50 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

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

  

ราคาแนะน าเพียง  
THE 3 SCANDINAVIA COUNTRIES 

สวีเดน –นอรเ์วย ์– เดนมารก์ 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

25 มี.ค.–01 เม.ย. 63 48,900 48,900 48,900 28,100 10,900.- 
27 เม.ย.-04 พ.ค. 63 53,900 53,900 53,900 33,100 10,900.- 

19 – 26 พ.ค. 63 53,900 53,900 53,900 33,100 10,900.- 
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02 – 09 มิ.ย. 63 53,900 53,900 53,900 33,100 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศ(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางต้องไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทดว้ย 

เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้ง
เหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ เดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

        เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 

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

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวี

ซา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  

(ผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธ์

มาโดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอย่างไร ฉบับภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

 

 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอื

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี อพัเดทไม่เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุก

เดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
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  หยา่        แยกกันอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

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

สถาบันศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.................................. ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)

  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้            ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 


