
 

 

รหัสทัวร BID1903244 

ทัวรนอรเวย มหศัจรรย Norway  ลาแสงเหนือ Lofoten+Tromso  
9 วัน 6 คืน (TG) 
เมืองทรอมโซ เขาสโตรสไตเนิน มหาวิหารอารคตกิ เมือง SOMMAROY HUSKY FARM  
เมืองนารวิค เมืองสแตมซุนด กิจกรรม CRAB SAFARI ชมพิพิธภัณฑไวกิ้ง เมืองสโวลแวร   
ลาแสงเหนือ โบสถซิดโพลิเนส อุทยานฟรอกเนอร    



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย ประตู 3 

เคานเตอร D 
Thai Airways โดยมเีจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง กรุงออสโล • ทรอมโซ • เคเบิลคารสูยอด เขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหารอารคติก   
SOMMAROY ลาแสงเหนือ                             
ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

00.20 น. ออกเดินทางสู กรุงออสโล ( OSLO ) เท่ียวบินที่ TG 954  **บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบนิออสโล เมืองหลวงประเทศนอรเวย นําทานตรวจพาสปอรต 
และ รับกระเป�าเดินทางที่ สนามบินนิการเดอรมอน (Gardermoen airport) 



 

 

จากน้ันนําทานตอเคร่ืองเพ่ือเดินทางสู เมืองทรอมโซ 

10.00 น.    ออกเดินทางสู เมืองทรอมโซ (TROMSO)  โดยสายการบนิ Scandinavian 
Airlines เท่ียวบินที ่SK 4414  

               (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เท่ียวบินอาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนกับ
แตละวัน)  

 
** สําหรับพีเรียด 27 ธ.ค. – 4 ม.ค.  63  เท่ียวบินภายใน ออสโล - ทรอมโซ เปลี่ยนไฟลทเปน 
SK 4414  
โดยจะออกจากออสโล เวลา 10.00น. บินถึงทรอมโซ เวลา 11.55 น.** 
** พีเรียดท่ีไฟลทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมทองเท่ียวจะยังเที่ยวครบคงเดิม  
ทางทัวรจะสลับโปรแกรมทองเท่ียวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟลทบินเพื่อความสะดวก
ในการทองเที่ยว 
 

11.55 น.     เดินทางถงึ เมืองทรอมโซ (TROMSO)  อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยู
ทางตอนเหนือของประเทศ นอรเวย เปนเมืองเล็กๆท่ีมีความเจริญ ดวยภูมิทศันอัน
สวยงาม มีทะเลเปนฉากหนาและภูเขาเปนฉากหลงั เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอีก
แหงหน่ึงท่ีไมควรพลาดอีกทังยังเปนประตูสูขัว้โลกเหนือและศูนยกลางการสํารวจ
ข้ัวโลกเหนืออีกดวย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

(เวลาท้องถิ�นช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชม. และ 6 ช.ม. หลงัวนัที� 31 ต.ค. ทกุประเทศ)  



 

 

 นําทานน่ังเคเบิลคารสูยอด เขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) 
เปนยอดเขาสูงทีม่ีจดุชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นเมือง ทรอม
โซและบริเวณใกลเคียงท่ีมี
ลักษณะเปนเกาะใหญแยกจาก
กันโดยมีรองน้ําซึง่เกดิจาก  
การกดัเซาะต้ังแตยุคน้ําแข็ง 
กลายเปนฟยอรดอยูโดยรอบ 
ใหทานไดเก็บภาพความ
ประทบัใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง จากน้ันนําทาน ชมยานใจกลางเมือง ให
ทานไดชืน่ชมความงดงามของสถาปตยกรรมท่ีเปนมรดกทาง วฒันธรรม 
โดยเฉพาะเหลาอาคารบานไมเกาแกทีถูกแตงแตมดวยสีสันสดใสฉูดฉาด   นําทาน
ถายรูป บริเวณดานนอก มหาวิหารอารคติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหา
วิหารทีสรางข้ึนในรูปแบบ สถาปตยกรรมสมยัใหม สรางขึ้นในป 1965 อีกทังยังมี
โครงสรางโดดเดน ซึงไดรับแรงบันดาลใจ ในการสรางมากจากสภาพภูมิทัศนใน
แบบ ภาคเหนือของนอรเวย มหาวิหารอารคติกยังเปนสถานทีทองเทียวท่ีมี 
ช่ือเสียงอีกแหงหน่ึงของเมืองทรอมโซอีกดวย   



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง SOMMAROY   เปนหมูบานชาวประมงเกาในเขต
ตะวันตกของเทศบาลTromsøในเขต Troms ประเทศนอรเวย ต้ังอยูประมาณ 
36 กิโลเมตรทางตะวนัตกของเมืองTromsøและเปนสถานท่ีทองเที่ยวยอดนิยม  

ค่ํา                      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น    
นําทานออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการณออโรรา Northern Light เปน
ปรากฎการณทางธรรมชาตทิีม่ีแสงเรืองรองบนทองฟ�าในเวลากลางคืน โดยมกัจะ
เกิดขึ้นในบริเวณแถบข้ัวโลก เรืยกวา แสงเหนือ 

ท่ีพัก             SUMMEROY ARCITC RESORT  หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม  SOMMAROY • ทรอมโซ • HUSKY FARM • นารวคิ   
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทรอมโซ เพื่อนําทานทํากิจกรรมผจญภยัทีน่าต่ืนเตนกับสุนัข

ลากเล่ือนที่ HUSKY FARM  หรือ HUSKY SAFARI ต้ังอยูในภูมิทัศนหุบเขา
อารกติก ท่ีใหบรรยากาศสดช่ืนและสวยงาม ทําใหฮัสกีฟ้ารม แหงน้ีมีชื่อเสียงและ
เปนทีรู่จัก อยางมากในการมาทํากิจกรรมสนัุขลากเล่ือน อีกท้ังสุนัขฮัสกี ้เปนสนัุข
เมืองหนาวท่ี       ราเริง รักการวิง่เลน จงึ ใชสุนัขฮัสกี้เปนสุนัขลากเล่ือนเพื่อให



 

 

ทานไดหาประสบการณทํากิจกรรมกันอีกท้ังยังเปนการใหสุนัขออก กําลงักายอีก
ดวย  

 

  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น บุปเฟ�ต 
จากน้ัน        นําทานเดินทางสู เมืองนารวคิ (NARVIK) ทางตอนเหนือของประเทศนอรเวยเปน

เมืองที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสมาทรง
ทอดพระเนตรการทําเหมืองแรของเมืองซึง่ยังคงเปด ใหบริการจนถงึปจจุบัน อีก
ท้ังยังเต็มไปดวยแวดลอมของภูเขาและทะเลอันกวางใหญ และมีความโดดเดน คือ
การเลนสกีของท่ีน่ี แถมยังเปนเมืองที่มช่ืีอเสียงการดูแสงเหนือ พรอมกับแนว
ชายฝم�งฟยอรดและวิวภูเขา ทีร่ายลอมเมือง แบบสวยงามอีกดวย        

 
ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก   QUALITY HOTEL GRAND NAVIK หรอืเทียบเทา 4 ดาว  
 



 

 

วันทีส่ี่  นารวิค • สแตมซุนด  • กิจกรรมจับปู • พิพิธภัณฑไวกิ้ง  • สโวลแวร  •  Magic 
Ice Bar                                                                                        
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองสแตมซุนด (STAMSUND)  หมูบานชาวประมงเล็กๆต้ังอยู
ทางตอนใตของเกาะ Vestvågøy   นําทานเปดประสบการณใหมกิจกรรม 
CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพ่ือชม ทัศนียภาพริมชายฝم�ง และนําปูทะเล
ข้ึนมาเพ่ือนําไปทําอาหาร ถือเปนเจาแรกในหมู เกาะลอฟโฟเทน ทีจั่ดกิจกรรม 
CRAB SAFARI เพื่อใหนักทองเทีย่วได สนุกสนานเพลิดเพลิน   

 
 
 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน พิเศษจากเน้ือ!!! เมนูปูยักษ ลิ้มรสอาหารปรุงพิเศษปูยักษ

แบบสดๆ 
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เน่ืองจากบริเวณ
หมูเกาะลอฟโฟเตน มีการคนพบวา
เปนทีต้ั่งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีตบน
เกาะจึงมีพิพิธภัณฑไวกิง้ที่แสดง
เร่ืองราวและหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตรของชาว ไวกิ้งไว
มากมาย ซึง่รปูแบบพิพิธภัณฑถูก
ออกแบบโดยใชโครงเรอืไวกิ้งโบราณ
และภายในไดจัดแสดงขาวของ 
เครือ่งใชและเร่ืองราวเกี่ยวกบัวิถชีีวิตของชาวไวกิ้ง จากน้ันนําทานสูเมืองสโวลแวร 
(SVOLVAER) เมืองในเขตนอรดแลนด (Nordland) ของประเทศนอรเวยและ
ถือวา เปนเมืองหนาดานบนเกาะโลโฟเตนท่ีมช่ืีอเสียงเรืองทัศนียภาพทีส่วยงามยิง่
ของประเทศนอรเวยระหวางการเดินทางสูเมือง สโวลแวรทานจะไดชมและสัมผสั
กับธรรมชาติสองขางทางที่สวยงามมาก  

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

พิเศษหลังจากรับประทานอาหารเย็น นําทานชม Magic Ice Bar พรอมกับ
เครื่องดื่มสุดพิเศษ On Ice 
Glass ทานละ  1  แกว (Non 
Alcohol) โดยส่ิงของภายในน้ี
จัดทําขึ้นจากน้ําแข็ง และไดมีการ
ติดต้ังที่มีแสงไฟ LED เพื่อ เพ่ิม
ความงดงาม ทานจะไดชมสีสัน
ผสมผสานกับเสียงดนตรีสราง
บรรยากาศที่มีเสนหเฉพาะ ซึ่งจะชวยให ทานไดดื่มด่ํากับบรรยากาศอันไมธรรมดา
ของดินแดนแหงน้ําแข็งแหงน้ีอยางแทจริง  

ท่ีพัก  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
วันที่หา สโวลแวร • หมูบาน  Å • พิพิธภัณฑ หมูบานชาวประมง • เมืองรีนน • หมูบาน 

HAMNOY หมูบานนัสฟยอรด • สโวลแวร  • ลาแสงเหนือ 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยัง หมูบาน Å  เปนหมูบานทีไ่ดขึน้
ช่ือวาสวยท่ีสุด บนหมูเกาะ LOFOTEN อันเปน
จุดสิน้สุดของถนนสายหลัก E10 ซึง่ถือวาเปนหมูบาน
ท่ีไดรับความนิยม อยางมากจากนักทองเท่ียว นําทาน
ชม พิพิธภัณฑ หมูบานชาวประมง (NORWEGIAN 
FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึงทานจะได
สัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยูของ ชาวประมงทีอาศัยอยู
บนหมูเกาะลอฟโฟเทน ท่ีมีประวัติ ความเปนมา
ยาวนานกวา 250 ป ในหมูบานแหงน้ียังม ีสถานที่
ตางๆใหนักทองเทียวไดเขาชม อาทิ โรงงานผลิต
น้ํามันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),รานขายเบเกอร่ี และราน
ขายของท่ีระลึกตางๆ(หมายเหตุ : รานคาและโรงงานตางๆ อาจปดทําการ



 

 

เน่ืองจากวันหยุด เทศกาลโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา) ใหทานไดเดินเลนชม
หมูบาน และเก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

นําทานเดินทางไปยัง เมืองรีนน (REINE)  ซึง่อยูทางตอนใตของเกาะ ระหวางสอง
ขางทางทานจะได
เพลิดเพลินกับ  
ธรรมชาติอันสวยงาม 
แปลกตา ไปตามถนน
สาย E10 ซึ่งเปนถนน
เสนหลักสายเดียวของ
หมูเกาะโลโฟเทน ให
ทานได เดินเลนชม
เมือง และถายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ  จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบาน 
HAMNOY แวะถายภาพกับ อีกมมุมหาชนทีถายทอดความเปนลอฟโฟเทนไดดี
ท่ีสุดอีกจุดหน่ึง คือภาพหมูบาน ชาวประมงสแีดง  หนาภูเขาสูงตระหงาน ตัดกับ
พ้ืนนาสีฟ�าจากนาทะเล ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองนัสฟยอรด 
(NUSFJORD) เมืองเล็กๆทีมีทัศนียภาพอันนาสนใจ อีกแหงหนึงในหมูเกาะลอฟ
โฟเทน ทีมีวิว ภูเขาสลับกับแมนํา และภาพสะทอนวิว เทือกเขาบนผืนนํา อิสระให
ทานเดินชม หมู บ า น นั ส ฟ ย อ ร ด (NUSFJORD FISHERMAN 
VILLAGE) ทีไดชือวาเปน หมูบานชาวประมงทีเกาแกทีสุดและยังคงไดรับการ



 

 

อนุรักษไวอยางดีเยียมอีกแหงของนอรเวย หมูบานแหง น้ีมีกระทอมชาวประมงท้ัง
สีเหลืองและแดง อีกทัง้ยังอนุรักษบานเมืองเกาไวเปนอยางดี และไดรับการยกยอง
ใหเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) อีกดวย ใหทานไดมีเวลา
เก็บภาพความ ประทับใจ จนกระท่ังไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู
เมืองสโวลแวร (SVOLVAER)  

ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน  
นําทานออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการณออโรรา Northern Light เปน
ปรากฎการณทางธรรมชาติท่ีมีแสงเรืองรองบนทองฟ�าในเวลากลางคืน โดยมกัจะ
เกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก เรืยกวา แสงเหนือ 

 
ที่พัก  THON HOTEL LOFOTEN หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 



 

 

 
วันที่หก  สโวลแวร   • ลุพสเตด • โบสถซิดโพลิเนส • สนามบิน  • ออสโล     
ไ (เชา/ กลางวัน/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองลุพสเตด 
(LAUPSTAD) อีกหน่ึงเมืองนารัก 
แหงเกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบท
ท่ีต้ังอยูในแองฟยอรดท่ีสวยงาม 
ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติแสน
สวยอีก แหงท่ีซอนอยูหลังหุบเขาท่ี
รายลอมสลับซับซอน ใหทานได
ถายภาพเทือกเขาที่สะทอนผิวน้ําสวยงามยิ่ง ไดเวลา นําทานถายภาพกับโบสถซดิ
โพลิเนส (SILDPOLINES CHURCH ) โบสถที่สรางบนโขดหินยืน่ไปในแมน้ํา



 

 

นับเปนอีกหน่ึงโบสถท่ีมีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติของเมอืงน้ี ใหทานได
เต็มอ่ิมกบัการเกบ็ภาพอีกหน่ึงเมืองแหง เกาะโลโฟเตน จากน้ันนําทานเดินทางสู  
TJELDSUNDBRUA    

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  

 15.40 น.   ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน Evenes Airport  ออกเดินทางสู 
กรุงออสโล (OSLO)  โดยสายการบิน Norwegian Airlines เท่ียวบนิที ่ 
DY367  

                (หมายเหตุ : สายการบินภายในประเทศ หรือ เทีย่วบินอาจมีการเปลีย่นแปลง
ข้ึนกับแตละวัน)  

17.25 น.    เดินทางถงึ กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแหงนอรเวย เมืองสวยในเขตชายฝم�ง
ทะเลแบบฟยอรดของ ยุโรปเหนือ ทีม่ีบรรยากาศงดงามดวยเกาะเล็กเกาะนอยทีม่ี
อยูมากมาย 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย 
ท่ีพัก   QUALITY HOTEL 33  หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

 



 

 

วันทีเ่จ็ด  ออสโล  •ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร • พิพิธภณัฑ เรือไวกิ้งโบราณ  • ชอปปم�ง
คารลโจฮันเกท 

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมเมืองออสโล แวะถายรูปกับ ศาลาวาการเมือง ออสโล (OSLO CITY 
HALL) เปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามดวย ลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยู
บริเวณรมิแมน้ํา ออสโลฟยอรด (OSLO FJORD) อีกท้ังโรงละครแหงชาติ (THE 
OSLO OPERA HOUSE) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณ ชายฝم�งของออสโล
ใหเกิดเปนพื้นทีท่ีม่ีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝم�งดานตัวเมือง
ออสโลผานชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS 
FORTRESS สถานสําคัญประจําเมืองและมีสถาปตยกรรมทีส่วยงามโดดเดนที่
เหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนท่ีระลึก นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน ( 
HOLMENKOLLEN SKI JUMP ARENA) น้ีต้ังสูงตระหงานอยูบนยอดเขา เปน
สถานที่จัดการแขงขันกฬีาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1952   



 

 

นําทานเขาชมอุทยานฟรอกเนอรหรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทาง
ธรรมชาติท่ีมีประตมิากรรมอันแสดงถึงความเปนอยูสภาพชีวิต และการดิ้นรนตอสู 
ของมนุษยชาต ิซึ่งเปนผลงานประติมากรช่ือดังของกุสตาฟ        วิเกอรแลนด 
โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”  กลางสวนท่ีสูงถงึ 17 เมตร ท่ียิ่งใหญ และมีช่ือเสียง
ท่ีสุดซึ่งทานไมควรพลาดชมในหมูปฎิมากรรมท้ังหมด   

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
                เขาชมพิพิธภณัฑ เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดง 

เกี่ยวกับเรือไวกิ้งท่ีสรางจากไมในยคุ 
                คริสตศตวรรษที ่9  โดยขดุไดจาก

รอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ี
ยงัจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ ใน
ชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 
1,000 ป  จากน้ัน อิสระใหทาน  
ชอปปم�งอยางจุใจบริเวณยานคารล
โจฮันเกท (KARL JOHANS 
GATE) เปนแหลงชอปปم�งที่เลือง
ช่ือของเมืองออสโลสินคาของฝาก ทีเ่ปนทีนิ่ยมของนักทองเทีย่ว คือ เครือ่งครัว 
พวงกุญแจเปนตน แตอยางไรก็ ตาม สินคาและของ 



 

 

ท่ีระลึกตางๆท่ีขายกันในประเทศน้ีจะมรีาคาคอนขางสูง เนืองจากนอรเวยเปน
ประเทศทีมีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง 

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน  
ท่ีพัก   QUALITY HOTEL 33  หรือเทียบเทา 4 ดาว  
 
วันที่แปด  ออสโล  • สนามบิน                                          
ไ (เชา/-/-) 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อใหทานไดมีเวลาทําการคืนภาษี 
(Vat Refund) 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทีย่วบินท่ี 
TG955 

  **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 
วันที่เกา  สุวรรณภูม ิ• กรงุเทพฯ        
ไ (-/-/-) 
06.20 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 

 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผูใหญ 
เด็กอายุ 2-
11 ป พักกับ 
ผูใหญ 1 ทาน 
(เตียงเสริม) 

พักเด่ียว 

27 ธ.ค. 62  4 ม.ค. 63  TG954 / 
TG955 
SK 4406 / DY 
367 

139,000.- 138,000.- 12,000.- 
7 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63  135,900.- 134,900.- 12,000.- 

6 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 135,900.- 134,900.- 12,000.- 
** คณะเดินทางจํานวน 25 ทานตอกรุป** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ช้ันธุรกิจ TG เพ่ิมเงินจากราคาเดิม ***กรุณาเช็คกบัทางเจาหนาที่คะ 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกคามีต๋ัวแลว TG หักออก 22,000 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 
 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยดั Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป สายการบินไทย Thai 

Airway(TG)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก.กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบ ท้ังน้ีหากสายการบนิมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ําหนักกระเป�า การสะสม
ไมล หรืออ่ืนใดที่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศน้ันๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 คาวีซาเชงเกน 3,500 บาท / ทาน 

 



 

 

 ทิปสําหรับคนขับรถ ประมาณ 2 ยูโร/ทาน/วนั 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน  50,000 USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ หัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทรปิ  9 วัน  27  ยูโร/
ทาน 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมฉิะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคา
มัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินท้ังหมด
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
4. กรณีเจ็บป�วย 

4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการ 
เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถ
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 
ไดตามความเปนจริง 

5.กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
หากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทานทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง 
7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมลูคํารอง
ในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 
8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรบัการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิกตาม
เง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 
โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว 

 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บรษัิทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 
3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมตดิกันหรืออยูคนละช้ัน 



 

 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ํา 
จะมีบรกิารเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทาน้ัน 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลาน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ



 

 

คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวนั
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการ
จองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 



 

 

** กอนตดัสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง
ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
เอกสารประกอบการยืน่วีซานอรเวย 
 

เอกสารประกอบการยืน่คํารองขอวีซา ประกอบดวย 
 
1. รูปถายสี 2 ใบ ขนาดกวาง 36 มิลลิเมตร ยาว 47 มิลลิเมตรพ้ืนหลังสีขาวอายุไมเกิน 
6 เดือน กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองขาง  หามสวมแวน
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส 
2. หนังสือเดินทาง (ตองมีอายุการใชงานเดินทางไปและกลับเหลือไมนอยกวา 180 วัน  
   และมีหนาวาง 2 หนาสําหรับวีซาสต๊ิกเกอร) 
   2.1 หนังสือเดินทางเลมกอนหนาเลมปจจุบัน 
3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน  
4.สําเนาการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถามี) 
5.สําเนาทะเบียนสมรส หรือ สําเนาใบสําคัญหยา **เปนขอมูลท่ีจําเปนในการกรอก
แบบฟอรมขอวีซา** 
6. จดหมายรับรองการทํางาน  

          6.1 สําหรับเจาของกิจการ (อายเุอกสารไมเกิน 3 เดือน) 
กรณีที่ผูยื่นประกอบธุรกิจสวนตัว ใหคัดหนังสอืรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือจด
ทะเบียนการคาจากกระทรวงพาณิชย  

           6.2 สําหรับพนักงานบริษัท (อายเุอกสารไมเกิน 1 เดือน) 
หนังสือรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ (ตัวจรงิ) ระบุ ช่ือ นามสกุล ตามพาสปอรต 
ตําแหนง วันเริ่มทํางาน วันที่ไดรบัอนุมัติใหลา (ใหใช”TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตในการยื่น ) 

         6.3 สําหรับนักเรียนและนักศึกษา  (อายเุอกสารไมเกิน 1 เดือน) 
                  ตองขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เทาน้ัน พรอมบัตรนักเรียน หรือ 
บัตรนักศึกษาดวย 
                   เอกสารตองระบุเปนภาษาอังกฤษ      

7. หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 



 

 

    7.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน 
    7.2 Bank Certificate  
หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูสมัครตองขอกับธนาคาร ช่ือและนามสกุล ตอง
สะกดเปนภาษาอังกฤษถูกตองตรงตามกับพาสปอรต และตองขอกับธนาคารไมเกิน 15 
วันจากวันที่ยื่นวีซา 
หมายเหตุ : ผูสมัครควรเลือกบัญชีท่ีมีเงินฝากไมตํ่ากวา 100,000 บาท** 
 
***  กรณีท่ีมีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนุนดังน้ี  
            - หนังสือรับรองคาใชจาย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือ

ผูสนับสนุนและช่ือผูเดินทางชัดเจน 
             - สเตทเมนบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน เปนภาษาอังกฤษ 
             - จดหมายภาษาอังกฤษพรอมลงช่ือและลายเซ็น ที่ระบุเน้ือหาวารับรอง
คาใชจายใหผูเดินทาง 
             - เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส, 
สําเนาใบเกิด 
** ในกรณีท่ี เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ถาไมไดเดนิทางพรอมบิดา หรือ มารดา จําเปนท่ีจะตองมี
หนังสือยินยอมที่ออกจากอําเภอ พรอมแปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถาเดินทางพรอมกัน แตบดิา
หรือมารดา มีวีซาอยูแลวสามารถท่ีจะแสดงหนาสําเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา 
พรอมกับ สําเนา หนาวีซา Schengen ท่ียังมีอายุการใชงานได แนบพรอมกบัต๋ัวเครื่องบินที่
สามารถยืนยันไดวาไปพรอมกันจึงจะสามารถยกเวน หนังสือยินยอมได***  
เวลาการอนุมัติผลวีซาประมาณ 15วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัต
ฤกษ หรือ อาจชาหรือเร็วกวากําหนดขึ้นอยูกบัสถานทูต         ระหวางพิจารณาไมสามารถดึง
เลมออกมากอนได 
         
 
 
 
 

**** การพิจารณาผลVISA ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั�งสิ�น  
บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที�คอยอาํนวยความสะดวกในการยื�นวีซ่าเท่านั�น  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงิน ในกรณีที� VISA 
ไม่ผา่นทุกกรณี **** 

*** หมายเหตุ ***     -   ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาํเนินการของทัวร์  

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศนอรเวย 

1.) ข้อมูลเกี�ยวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  
 

       ชื�อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื�อและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 
       หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน �� หลกั  
 

        วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ.  ________________________ 
        สถานที�เกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 
ที�อยูปั่จจุบนั(ที�สามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 
โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            
หมา้ย 
วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี�ยนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 
ถา้ท่านสมรส โปรดระบรุายละเอียดของคู่สมรส 
ชื�อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
       สถานที�เกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
 
 2.1 ชื�อ-นามสกุลบุตร (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจริง 
       บุตรคนที� � ชื�อ    นามสกุล     
                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

      บุตรคนที� � ชื�อ    นามสกุล     
                    วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

             



 

 

บุตรคนที� � ชื�อ    นามสกุล     
             วนัเดือนปีเกิด    เพศ      

 2.2 ชื�อ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี�, นอ้ง (ภาษาองักฤษ) จาํนวนตามความเป็นจริง 
      พี�, นอ้ง ที� � ชื�อ    นามสกุล     
                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      
          พี�, นอ้ง ที� � ชื�อ    นามสกุล     
                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      
          พี�, นอ้ง ที� � ชื�อ    นามสกุล     
                   วนัเดือนปีเกิด    เพศ      
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี�ยวกบัอาชีพ, หรือถ้ากาํลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที�ศึกษา และลงรายละเอยีด
อื�นๆ  
ลงในช่องว่าง 
�.�) ชื�อบริษทัที�ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
�.�) ที�อยูข่องบริษทัที�ทาํงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
�.�) งานปัจจุบนัทาํอาชีพ โปรดระบุตาํแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
�.�) เบอร์โทรศพัทที์�ทาํงาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัที�ท่านกาํลงัศึกษาอยู ่ 

_______________________________ 
        



 

 

�.)  ข้อมูลเกี�ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 
4.�) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา � ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     **หมายเหตุ** วนัที�ออกวีซ่า และวนัที�หมดอายวุีซ่า ใหต้รวจสอบที�หนา้เชงเกน้ที�ท่านเคยเดินทาง 
และ ในช่องวา่งที�ใหเ้ติมประเทศ ใหใ้ส่โคด้ตวัยอ่ที�แสดงอยูใ่นหนา้วีซ่าเชงเกน้นั�นๆ 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัที�ออกวีซ่า  ___________________วนัหมดอายวุีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเกน้ 

                       �.�.�) ถา้ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัที�สแกนลายนิ�วมือล่าสุด   
                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ที�สแกนลายนิ�วมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วีซ่าเชงเกน้ล่าสุดที�ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัที�สแกนลายนิ�วมือล่าสุด  ___________________ 
�.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง               มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้              ระบุชื�อ   ความสัมพนัธ์   

 


