
 

 

รหัสทัวร B2B1903148 
ทัวรสวีเดน นอรเวย เดนมารค 3 CAPITALS SCANDINAVIAN 
STYLE 10 วัน 7 คืน (EK) 
กรุงสต็อกโฮลม ชมพิพิธภัณฑเรือวาซา เมืองคาลสตัท กรุงออสโล เมืองเกียรโล เมืองเบอรเกน 
น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดรัล เมืองกอล อุทยานฟรอกเนอร ถนนคารล โยฮันส เกท 
ลองเรือสําราญ DFDS กรงุโคเปนเฮเกน ถายรูปคูกับเงือกนอย ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน 
พระราชวังอมาเลียนบอรก จัตุรัสซิต้ีฮอลล ถนนสตรอยก ปราสาทโรเซนบอรก               
ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE 
สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 
 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม 
01.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 11 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึง
ดูไบ เวลา 05.00 น. ** 
** คณะเดินทางวนัที่ 08 ธ.ค. 62 ออกเดินทางดวยเท่ียวบินท่ี EK 371 เวลา 02.00 
น. และถึงดูไบ เวลา 06.00 น. ** 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น. ออกเดินทางตอสู กรุงสต็อกโฮลม โดยสายการบินการเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 157 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 11 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และถึง
สต็อกโฮลม  เวลา 12.15 น. ** 

13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อก
โฮลม ประเทศสวีเดน (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 
ชัว่โมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทาน
ชมกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน 
(Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินี
แหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก 
(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวง
ที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ี
ต้ังอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหาร
แหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง เปน
ตน จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และ
ตกแตงประดับประดาดวยรปูแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะท่ี
โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไป
ดวยนิทรรศการท่ีเกี่ยวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกบัเรือวาซา  
พิพิธภัณฑแหงนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย 



 

 

 
 
 

และจากน้ันนําทานเขาชมศาลาวาการกรงุสต็อกโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 
12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดง
กวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ 
วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวลัโนเบล (Nobel 
Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวงัหลวงให
ทานไดถายรูปที่ระลึก (กรณีพิพิธภัณฑเรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์คืนเงินทานละ 500 บาท)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม  QUALITY GLOBE  หรือเทียบเทา 

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

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

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึง่เปนเมืองหลวงที่มีคา

ครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดม



 

 

สมบูรณ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เขาสูที่พัก 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) เมืองเบอรเกนเมืองในฝนท่ีแสนนารัก 

เปนเมืองทาที่สําคัญของนอรเวยมาต้ังแตครสิศตวรรษที่ 13 เมืองน้ีลอมรอบดวยภูเขาถึง
เจ็ดลูก มีทาเรือท่ียาวถงึ 10 กิโลเมตร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก เขาสูที่พัก โรงแรม SCANDIC BERGEN CITY หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 เบอรเกน – ทาเรือเกา – อุลวิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินเลนทาเรือเกาของเมืองเบอรเกน (Bryggen) ที่ไดรบัการข้ึนทะเบียนโดย

ยูเนสโก (UNESCO's World Heritage) ใหเปนมรดกโลก มีอาคารไมแบบโบราณ
จํานวน 58 หลัง เปนสถานที่ที่หลงเหลือจากหน่ึงในทาเรือการคาขนาดใหญท่ีเกาแกที่สุด
ของยุโรปเหนือ ทาเรือของ Bergen กอต้ังขึน้เมื่อประมาณ พ.ศ. 1643-1652 โดย 
King Olav the Peaceful (Olav Kyrre) ขุนนางชาวนอรเวยที่ถอืสิทธิผกูขาด
การคาปลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆต้ังอยูริมฮารดแดงเกอรฟยอรดอัน

งดงาม 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เขาสูที่พัก โรงแรม BRAKANES หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –   

ลองเรือชมความงามของซองฟยอรด – เมืองกอล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลัม-
ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 
Beautiful Train  Journey in The World นับเปนเสนทางรถไฟสายท่ีโรแมนติก
ท่ีสุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท่ีเจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมน้ํา และน้ําตกเหนือ
คณานับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลาง
ของรถไฟสายโรแมนตกิ ต้ังอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ท่ีทานจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเปลี่ยนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord) 

มุงหนาสูเมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซึง่ฟยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับ
เปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและลึกท่ีสุดในโลก (The 
longest and deepest fjord in the world) ชวงท่ีไดรบัการยกยองวาสวยท่ีสุดคือ 
NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ําตกนับรอย
สาย สําหรับฟยอรดนั้นนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะ
ของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน ในโลกน้ีมีไมกีป่ระเทศท่ีมีฟยอรด 
แตฟยอรดท่ีไดช่ือวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย ซึ่งชองฟยอรดแหงน้ี
ไดชื่อวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองกอล (Gol) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค่ํา 

 
 
 
 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม PERS หรือเทียบเทา 
(เพ่ือความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน ในคืน
ถัดไป) 
 

วันที่ 7 เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – ลองเรือ DFDS      
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร (Frognor Sculoture 
Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ที่ใชเวลา 40 ปใน
การแกะกลุมรูปสลักหนิแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของ
มนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนท่ีต้ังของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานช่ือ "โมโนลิท" 
(สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากน้ันอิสระใหทานเลือกซื้อของ
ฝาก และชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายช
อปปم�งท่ีมีชีวิตชีวา และ มีช่ือเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของออสโล มีทั้งรานคา รานอาหาร
มากมายต้ังอยูบนถนนเสนน้ี ใหเวลาทานได อิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 กรณีถายังพอมีเวลาเหลือกอนไปทาเรือจะนําทานถายรูปกบัศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่ง

สรางดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริม
แมน้ํา ซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด อีกทั้งโรงละครแหงชาติ (The 
Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝم�งของออสโลใหเกิดเปน
พ้ืนท่ีที่มีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝم�งดานตัวเมืองออสโล จากน้ันนํา
ทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพร่ัง
พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 



 

 

(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคนืบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของทาน) 

 
16.30 น. ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ SEA 

VIEW)   (ในกรณีท่ีหองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองท่ีไมเพียงพอตอคณะ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 
 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทาน
เท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงอืกนอย (Little Mermaid) สัญลักษณ
ของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญท่ีมีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชม
น้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain)  มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรง
อิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 
คนใหเปนโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย 

นําเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตล
ร็อคโคโค และจะมกีารเปล่ียนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเท่ียงเมื่อสมเด็จพระราชนีินาถ
เสด็จประทับอยูที่น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จุด
ถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึคร้ืนของใจกลาง



 

 

เมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดใน
โลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือ
ดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 9 ปราสาทโรเซนบอรก –  สนามบนิ – ดูไบ    
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg 
Castle) เปนปราสาทที่สรางข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือ
สรางในสมัยพระเจาครสิเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสาม
แหงน้ียังเปนที่เก็บเครือ่งเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดน
มารคต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย 

 
 ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
15.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 152 

** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 21 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 14.20 น. และถึงดูไบ เวลา 



 

 

23.45 น.** 
23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
จ03.40 
น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 376 

 ** คณะเดินทางต้ังแตวนัที่ 21 ต.ค. 62  ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 12.35 น. ** 

13.15 น. คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 ************************************************************************************* 
  

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

09-18 ก.ย. 62 74,900.- 74,900.- 74,900.- 56,900.
- 14,900.- 

23 ก.ย.-02 ต.ค. 
62 74,900.- 74,900.- 74,900.- 56,900.

- 14,900.- 

30 ก.ย.-09 ต.ค. 
62 73,900.- 73,900.- 73,900.- 55,900.

- 12,900.- 

14-23 ต.ค. 62 73,900.- 73,900.- 73,900.- 55,900.
- 12,900.- 

21-30 ต.ค. 62 73,900.- 73,900.- 73,900.- 55,900.
- 12,900.- 

11-20 พ.ย. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.
- 10,900.- 



 

 

25 พ.ย.-04 ธ.ค. 
62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.

- 10,900.- 

01-10 ธ.ค. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.
- 10,900.- 

07-16 ธ.ค. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 51,900.
- 10,900.- 

23 ธ.ค. 62 - 01 
ม.ค. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 55,900.

- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศนอรเวย (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมดัจําคาทัวร เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรยีมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (นอรเวย)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8) *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนัทําการ 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

                                                                      

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไมชํ่ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 



 

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยูต่่างประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
การยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลัง

ขาวเท่านั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่
ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออม
ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 

กอ่นวันยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT 
พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
3.2  กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทั �งสองเลม่ (ทั �งเลม่เกา่ –เลม่
ใหม)่ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.1.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ถ่ายสําเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี
อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�มไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้

ขอเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
     3.1.2. ตอ้งทําหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที�มกีารชี�แจงความสมัพันธอ์กีหนึ�งฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถ่ายรา้น สญัญา

เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 



 

 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุํ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื
หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น 

7. ท่านไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซี่า
เทา่น ั�น 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดทุ้ก
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมูลยื�นวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์



 

 

กรณุากรอกแบบฟอรม์เป็นภาษาองักฤษ 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มูลนี�ในการจองควินดั

หมายใหท้่านก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ท่านสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้ง
ตรงกบัขอ้มลูที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 
 

ชื�อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 

นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี�ยน ชื�อ – สกุล) ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานที�เกดิ........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................  

วันที�ออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันที�หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ชื�อคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาที�เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกิดของเขา * 

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

ใส่วันเดือนปีที�สมรส (กรอกทุกกรณีแม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วันเดือนปีที�หย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วันเดือนปีที�คู่สมรสเสียชีวิต ....................................................................................................................... 

ที�อยู่ของท่านที�สามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 

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

รหัสไปรษณีย์............................... 



 

 

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อื�นๆ(กรุณาระบุ) 

ชื�อบริษัท/ชื�อโรงเรียน*............................................................................................. 

ตําแหน่ง.................................................................................................................. 

ที�อยู่ที�ทํางาน*................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................... 

โทรศัพท์ (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 

อเีมล์ (สํานักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน � ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน � ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วันที�เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ที�ได้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วันที�สแกนลายนิ�วมือ  ตอนยื�นวีซ่า *............................................................................................................. 

 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอื�นออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ที�มีสายเลือดเดียวกนั  

ท่านใดออก (ชื�อ-นามสกุล).......................................................................................................................... 

 


