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 สต็อกโฮลม์ | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ลอ่งเรือส  ำรำญ  

 
 

  

 

 

 

 

ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES  

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 8 วัน 5 คืน 

เดินทางมนีาคม– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 55,900.- 
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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา 

01.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960 

*** ส าหรบัคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นตน้ไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และ

ไปถึงสต็อกโฮลม์ เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถึงทา่อากาศยานสต็อกโฮลม์ -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ช ัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าทา่นผา่นพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทา่นชมกรุงสต็อกโฮลม์  (Stockholm) เมืองหลวงใหญแ่สนสวยของประเทศ

สวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดร้ับขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอลติก 

ประกอบดว้ยเกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) 

ท  าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม์  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองท่ีตัง้อยูบ่นพ้ืนน ้า มีสถานท่ีส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแหง่เมือง,พระราชวงั

หลวงและพิธีเปล่ียนการ์ดทหารดา้นหนา้ของลานจตุัรัสกวา้ง เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย จากนั้นน าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้ นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจาก

สามารถรักษาช้ินสว่นเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยช้ิน 

เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑ์

ประกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือล าน้ี 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา พิพิธภณัฑแ์หง่น้ี

ดึงดูดนักทอ่งเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รอืวำซำ 

วนัที่ 3. สต็อกโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– เมืองเก่ำกมัลำสตนั –คำรล์สตทั 
วนัที่ 4. คำรล์สตทั – ออสโล – อทุยำนฟรอกเนอร ์– ศำลำว่ำกำรเมืองออสโล – ถนนคำรล์โจฮนัเกท 
วนัที่ 5. ลำนกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภัณฑเ์รอืไวกิง้โบรำณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS 

วนัที่ 6. โคเปนเฮเกน  – ลติเติล้เมอรเ์มด – น  ำ้พแุห่งรำชินีเกฟิออน – พระรำชวงัอมำเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

วนัที่ 7. ปรำสำทโรเซนบอรก์ – สนำมบิน 
วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั QUALITY GLOBE หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 3 สต็อกโฮลม์ – ซิต้ีฮอลล ์– เมืองเก่ากมัลาสตนั –คารล์สตทั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั

ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สร้างเสร็จ

สมบูรณใ์นปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel 

Prize) น าทา่นชมบริเวณเมืองเกา่กมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรูปท่ีระลึก แลว้

น าทา่นขึ้นสูจุ่ดชมวิวเมืองสต็อกโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูร่ะหวา่งเมืองสต็อกโฮลม์ ของ

ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญน้ี่ สรา้งเมืองโดยกษัตริย์

คาร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญข่องเมือง 

สรา้งขึ้นเม่ือปี 1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC WINN หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 4 คารล์สตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย ์(Norway) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีคา่ครองชีพสูงท่ีสุดในโลก

แทนท่ีโตเกียว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติท่ีแปลก

ใหม ่ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ

ปฏิมากรเอกชาวนอร์เวยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให ้

คนรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัช้ินโบวแ์ดงของทา่น

ช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแทง่เดียว จากนั้นน าทา่นชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท 

Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยุคเรอเนสซองค ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าทา่นถา่ยรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่

ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนั้นมีเวลาใหท้า่นเดินเลน่เลือกซ้ือ

ของชอ้ปป้ิง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) ใหท้า่นเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
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ท่ีพกั เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม QUALITY33 หรือเทียบเทา่ 

 (เพ่ือความสะดวกของทา่น กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถดัไป) 

วนัท่ี 5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) น้ีตัง้สูงตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา 

เป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากนั้นน าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จดั

แสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดั

แสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวก้ิงเรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญั

ท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเ้รือท ัง้ในเร่ืองของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค  ากลา่ววา่ถา้ไมมี่

เรือไวก้ิงก็จะไมมี่ยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย พาทา่นถา่ยรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคญัประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเดน่ท่ี

เหมาะแกก่ารแวะชมถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก อีกท ัง้โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการ

ปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลใหเ้กิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝั่งดา้นตวัเมือง

ออสโล 

15.00 น. น าทา่นเดินทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, 

รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความ

สะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

ท่ีพกั พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ีหอ้งพกั 

Sea view cabin มีจ านวนหอ้งท่ีไมเ่พียงพอตอ่คณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 

บาท) 

วนัท่ี 6 โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิลเมอรเ์มด – น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าทา่นเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน 

แวะถา่ยรูปคูก่บัเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรือขนาดใหญท่ี่มีเรือสินคา้และ

เรือส าราญเทียบทา่อยู ่ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รง

อิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดิน

ขึ้นมาจากใตน้ ้า ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวนัน้ี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าเท่ียวชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ีประทับในฤดูหนาวของ

ราชวงศแ์หง่เดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั

ตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี จากนั้นใหอิ้สระทา่นชมบริเวณจตุัรัสซิต้ีฮอลล ์(City Hall) 

จุดถา่ยรูปสวยงามประจ าเมือง และทา่นจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น 

ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens 

Nytorv ท่ี มี สิน ค ้าแบรนด์เนม ช่ือดัง  อา ทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 

Hilfiger,Hermè s, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้งขึ้นในสมยั

ศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของภายนอก

แลว้ภายในปราสามแหง่น้ียงัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณข์องราชวงศเ์ดนมาร์คตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือใหท้า่นมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.50 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG951 
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 *** ส าหรบัคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นตน้ไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และ

ไปถึงกรุงเทพเวลา 06.00 น. *** 

วนัท่ี 8 กรุงเทพฯ 

06.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเร่ิมตน้เพียง 
ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

16-23 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 8,900 

4-11 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 38,210 10,900 

5-12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 38,210 10,900 

22-29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

21-28 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

23-30 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

11-18 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,780 12,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

1.        ช  าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับเงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท  าการจองคิวย่ืนวีซา่

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดย

อตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้ับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่น

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ 

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะ

และย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้ 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท  าหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

คา่น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช้ิน,  คา่รักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็น

ตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวีเดน (ผูย่ื้นวีซา่ตอ้งช  าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซา่ในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (13 ยูโร) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยูโร) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวี

ซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ทา่นั้น 
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4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 

6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่

เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้ง

ขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่ งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่ งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสาย

การบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก  าหนดไว ้(30ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้

คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดั

จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ า

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพบั

เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (สวีเดน) 

*** ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหว่างย่ืนวีซ่าเขา้สถานทตูแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

                                                                                   

**ลูกคา้กรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

                                        

1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด (หนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ หรือนกัเรียน นกัศึกษา

ศึกษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข 

และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศ

ไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติดว้ย*** 

 

2. รปูถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่นั้น 

ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไม่

เลอะหมึก) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็น

กรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.

0403) 

- กิจการท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนด

ท่ีดิน เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท  างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ -สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ -สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO 
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WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

4. หลกัฐานการเงิน กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลูกคา้ท  ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินใน

บญัชี อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่  และบญัชีตอ้งมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 3 เดือน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายช้ีแจง         

4.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ท ัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง  

     4.3.1. ตอ้งท  าเป็นหนงัสือรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุช่ือเจา้ของบญัชี   (ผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ย

ให)้ ตอ้งสะกดช่ือ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดินทาง) ตอ้ง

สะกดช่ือ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพนัธม์าโดยชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 

ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน)  

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
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- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ  านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ี

สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 

 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาติปัจจุบนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ                    ชาย                 หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                               แตง่งาน (จดทะเบียน)                      แตง่งาน (ไมจ่ด

ทะเบียน)               

                                             หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวิต) 

                                             อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.........................................อีเมล..................................................... 
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12. อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษัทท่ีท  างาน ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

                   ไมเ่คย 

                  เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี................................... ถึงวนัท่ี........................................... 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                              ไมเ่คย               เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายส าเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

                ไมเ่คย                                เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)....................................................  

 

 

17. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษัท/องคก์ร)  

       กรุณาระบุช่ือ ......................................................  

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้                  คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ  านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้                  ช  าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
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