
 

 

รหัสทัวร  1900379 
ทัวรสวีเดน นอรเวย เดนมารค 10 วัน 7 คืน (EK) 
เดินทางดวนรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana  ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด   
ถายรูปกับเงือกนอย  ลองเรือสําราญ DFDS (หองพักแบบ Sea View) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู  9 

เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก  
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ 
01.35 น.       ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางตอสู กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน เที่ยวบินที่ EK 157 
13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อก
โฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 
ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นํา
ทานชมกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน 
(Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินี
แหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก 
(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมอืงหลวง
ที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมือง
ที่ต้ังอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหา
วิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง 
เปนตน จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกู
ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 
เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพย
สมบัติทางศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกใน
พิพิธภัณฑประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมี
ภาพยนตรเกี่ยวกบัเรือวาซา  พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย และจากน้ันนําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม 
(City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค 
สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธี
เล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน 
อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก (กรณีพิพิธภัณฑเรือวา



 

 

 ซา ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทานละ 500 บาท) (กรณีศาลา
วาการกรุงสต็อกโฮลม ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทานละ 500 
บาท) 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก      เขาสูที่พกั โรงแรม  QUALITY GLOBE  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 สต็อกโฮลม – คาลสตัท – ออสโล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของ
เมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพาน
หิน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึง่เปนเมืองหลวงที่มีคา
ครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม QUALITY 33  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ออสโล – เกียรโล – เบอรเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมืองแหงสกีรีสอรทแสนสวยกลางหุบเขา และ

ดินแดนแหงกลาเซียรที่มีช่ือเสียงของนอรเวย 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเบอรเกน (Bergen) เมืองเบอรเกนเมืองในฝนที่แสน

นารัก เปนเมืองทาที่สําคัญของนอรเวยมาตัง้แตคริสศตวรรษที่ 13 เมืองน้ีลอมรอบดวย
ภูเขาถึงเจ็ดลูก มีทาเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
  เขาสูที่พกั โรงแรม SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 เบอรเกน – ทาเรือเกา – อุลวคิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 

เดินเลนทาเรือเกาของเมืองเบอรเกน (Bryggen) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก 
(UNESCO's World Heritage) ใหเปนมรดกโลก มีอาคารไมแบบโบราณจํานวน 
58 หลัง เปนสถานที่ที่หลงเหลือจากหน่ึงในทาเรือการคาขนาดใหญที่เกาแกที่สุดของ
ยุโรปเหนือ ทาเรือของ Bergen กอตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย King 
Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอรเวยที่ถือสิทธิผูกขาดการคาปลา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆต้ังอยูริมฮารดแดงเกอรฟยอรดอัน

งดงาม 
ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก         เขาสูที่พกั โรงแรม BRAKANES หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 อุลวคิ – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –   

ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด – เมืองกอล 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-
ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 
Beautiful Train  Journey in The World นับเปนเสนทางรถไฟสายที่โรแมนติก
ที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคที่เจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมน้ํา และน้ําตกเหนือ
คณานับที่เกิดจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ต้ังอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มภีูมทิัศนงดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลมุเหนือพื้นดิน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บา 
 
 
 

จากน้ันเปลี่ยนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord) 
มุงหนาสูเมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซึ่งฟยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับ
เปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The 
longest and deepest fjord in the world) ชวงที่ไดรับการยกยองวาสวยที่สุด
คือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ําตก
นับรอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เกิดจากการ
กัดเซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน ในโลกน้ีมีไมกี่ประเทศที่



 

 

มีฟยอรด แตฟยอรดที่ไดช่ือวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย ซึ่งชองฟ
ยอรดแหงน้ีไดช่ือวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองกอล (Gol) 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก        เขาสูที่พกั โรงแรม PERS หรือเทียบเทา 

(เพื่อความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน ในคืน
ถัดไป) 
 

วันที่ 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – ลองเรือ DFDS      
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใชเวลา 40 ป
ในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิต
ของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานชื่อ "โม
โนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากน้ันอิสระใหทานเลือก
ซื้อของฝาก และชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl Johans Gate) 
ถนนสายชอปปم�งที่มีชีวิตชีวา และ มีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงของออสโล มีทั้งรานคา 
รานอาหารมากมายต้ังอยูบนถนนเสนน้ี ใหเวลาทานได อิสระเลือกซื้อสินคาตาม
อัธยาศัย 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 

กรณีถายงัพอมีเวลาเหลือกอนไปทาเรือจะนําทานถายรูปกับศาลาวาการเมืองออสโล 
ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริม
แมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด อีกทัง้โรงละครแหงชาติ (The 
Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝم�งของออสโลใหเกิดเปน
พื้นที่ทีม่ีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝم�งดานตัวเมืองออสโล จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่ร่ัง
พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพือ่ความสะดวกของทาน) 

16.30 น. ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 
ค่ํา       รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวยีนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรอื 
ที่พัก       พกัคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพกัแบบ 

SEA VIEW)   (ในกรณีทีห่องพกั Sea view cabin มีจาํนวนหองที่ไมเพียงพอตอ
คณะ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท) 



 

 

วันที่ 8 โคเปนเฮเกน –  ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน –  
พระราชวังอมาเลียนบอรก – ชอปปم�ง 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทาน

เที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือกนอย (Little Mermaid) สัญลักษณ
ของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชม
น้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain)  มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรง
อิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 
คนใหเปนโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่

ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตล
ร็อคโคโค และจะมกีารเปล่ียนทหารยามหนาวงัทกุวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินี
นาถเสด็จประทับอยูที่น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จดุ
ถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลาง
เมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดใน
โลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสดุที่ Kongens Nytorv ทีม่ีสินคาแบรนดเนมช่ือ
ดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค่ํา       อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก       เดินทางเขาสูทีพ่ัก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 ปราสาทโรเซนบอรก –  สนามบิน – ดูไบ    
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําท านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก  (Rosenborg 

Castle) เปนปราสาทที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือ
สรางในสมัยพระเจาคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสาม
แหงน้ียังเปนที่เก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดน
มารคตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย 

 ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษ ี
(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสนิคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 

15.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 152 



 

 

 ***คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 21 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 14.20 น. และ
ถึงดูไบ เวลา 23.45 น.*** 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
 

วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ เที่ยวบินที่ EK 376 

***คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 21 ต.ค. 62  เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

17-26 มิ.ย. 62 77,900. 77,900. 77,900.- 77,900.- 55,900. 15,900.- 
10-19 ส.ค. 62 81,900. 81,900.- 81,900.- 81,900.- 55,900. 15,900.- 
09-18 ก.ย. 62 74,900. 74,900. 74,900.- 74,900.- 52,900 14,900.- 

23 ก.ย.-02 ต.ค. 62 74,900. 74,900. 74,900.- 74,900.- 52,900 14,900.- 
30 ก.ย.-09 ต.ค. 62 73,900. 73,900. 73,900.- 73,900.- 51,900.- 12,900.- 

14-23 ต.ค. 62 73,900. 73,900. 73,900.- 73,900.- 51,900.- 12,900.- 
21-30 ต.ค. 62 73,900. 73,900. 73,900.- 73,900.- 51,900.- 12,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง



 

 

คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่ 
กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม 
รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและ ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพือ่ประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแล คณะทวัรทัง้หมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี

มคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเชก (ผูยืน่วีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถและไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผู เดินทางอ่ืนที่ เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถาน
ทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัดและไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (นอรเวย)  

*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที ่VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทาํการ 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
                                                                      

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 



 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก 
ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป  สวนตวัของผูเดินทาง 
ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินใน
บัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทกุเดอืน  ในกรณีที่มีไม
ครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 
3.1 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.1.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูรับรองคาใชจายให ถายสําเนา 
ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมคีรบทุก
เดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทาํจดหมายช้ีแจง        
     3.1.2. ตองทําหนังสอืรับรองคาใชจายทีม่ีการช้ีแจงความสัมพันธอีกหน่ึงฉบับ 
(Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   



 

 

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 

- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่
ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลกัหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม



 

 

เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทาน้ัน 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศนอรเวย 

กรุณากรอกแบบฟอรมเปนภาษาอังกฤษ 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิว
นัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลัง
จะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล.................................................... 
นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ช่ือ – สกุล) 
....................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด..................................................สถานที่เกิด........................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  
วันที่ออกหนังสือเดินทาง...................................  วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง........................... 
สถานภาพ*   โสด   แตงงาน (ถาแตงงานใหระบุดานลางดวย)      
  แตงงาน (ไมจดทะเบียน)    หมาย   หยา 
ใสช่ือคูสมรส คูหยา หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พรอมวันเดือนปเกิดของเขา * 
............................................................................................................................................................... 
ใสวันเดือนปที่สมรส (กรอกทุกกรณีแมวาจะหยาหรือเปนหมาย) 
.................................................................. 
ใสวันเดือนปที่หยา.......................................................................................................................................... 
ใสวันเดือนปที่คูสมรสเสียชีวิต ....................................................................................................................... 
ที่อยูของทานที่สามารถติดตอได
...................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย............................... 
โทรศัพท (บาน)...................................................  มือถือ* ................................................ 
อาชีพ*    เจาของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     
นักเรียน   วางงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 



 

 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 
ตําแหนง.................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน*................................................................................................................................................. 
........................................................................................................รหัสไปรษณีย..................... 
โทรศัพท (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อีเมล (สํานักงาน)......................................................  อีเมลสวนตัว ................................................ 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม*....................................................... 
หากเคยมีวีซาเชงเกนภายใน 3 ป  ไดวีซาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 
วันที่เคยเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน *.......................................................................................... 
( ดูไดจากตราประทับ ตม. ที่ไดเขาและออกจากประเทศกลุมเชงเกน ) 
วันที่สแกนลายน้ิวมือ  ตอนยื่นวีซา *............................................................................................................. 
ออกคาใชจายเองหรือไม  .............หากใหทานอ่ืนออกคาใชจายใหตองเปนผูที่มีสายเลือดเดียวกัน  
ทานใดออก (ช่ือ-นามสกุล)............................................................................................................. 

 


