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ราคาแนะน าเพยีง 69,900.- 
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สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 

 10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รือวาซา 

01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 

07.00 น. ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์ -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน (เวลาทอ้งถิ่นชา้
กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร น าท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อนังดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบ
ลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮลม์  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคัญ อาทิ อาคาร
รฐัสภา, พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัุรสักวา้ง 
เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษา
ชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิ
ทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑใ์นสแกนดิเนเวีย น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตนั อันเป็นบรเิวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงให้ท่านเดินเล่น
ตามอธัยาศยั 

 

 



 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SCANDIC TALK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 สตอ็กโฮลม์ – คารล์สตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองคารล์สตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที่ 9 (Karl 

IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730 , 

จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway น าท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) 

ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และ
ทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหนึ่งชีวิตของมนษุย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของ
ท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนั้นน าท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท 
Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั QUALITY EXPO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ออสโล – เกียรโ์ล – เบอรเ์กน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียรโ์ล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอรท์แสนสวยกลางหบุเขา และดินแดนแห่งกลาเซียรท์ี่มีชื่อเสียงของ
นอรเ์วย ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอรเ์กน (Bergen) เมืองเบอรเ์กน้เมืองในฝันท่ีแสนน่ารกั เป็นเมืองท่าที่ส  าคญัของนอรเ์วย์

มาตัง้แต่ครสิศตวรรษที่ 13 เมืองนีล้อ้มรอบดว้ยภเูขาถึงเจ็ดลกู มีท่าเรือท่ียาวถึง 10 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่ัก เขา้สู่ที่พกั โรงแรม THON HOTEL BERGEN หรือเทียบเท่า 



 

 

วันที่ 5 เบอรเ์กน – รถรางไฟฟ้าชมวิว – วอส  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมอาคารไมห้นา้อ่าว Bryggen ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษ์ จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และปัจจบุนัไดร้บัการรกัษาสภาพ
ไวไ้ดอ้ย่างดียิ่ง แลว้น าท่านไปยงัสถานี Floibanen เพื่อใหท้่านไดส้มัผสั ประสบการณใ์หม่  โดยนั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen 

เพื่อไปชมทิวทัศนอ์ันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่งสงูถึง 320 เมตร จากระดับน า้ทะเล  ท่านจะไดช้ม
ความงามของกรุงเบอรเ์กน ที่ตัง้อยู่บนปากฟยอรด์นอรเ์วย ์ซึ่งเป็นปลายทางเสน้ทางสายฟยอรด์อนังดงามที่สดุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวอส (VOSS) เมืองน่ารกัริมทะเลสาบที่ซึ่งลน้เกลา้รชักาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จ

ประพาสยโุรปในปี 1907 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั เขา้สู่ที่พกั โรงแรม MYRKDALEN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 
วอส – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น – 
เมืองกอล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous 

flam-banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเสน้ทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สดุ
ในยโุรปเหนือ ลอดอุโมงคท์ี่เจาะทะลภุูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานบัที่เกิดจากการละลายของหิมะบน
ภเูขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้
กบัฟยอรด์ Aurland ที่มีภมูิทศันง์ดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลาย
ของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือพืน้ดิน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น 
(Gudvangen) ซึ่งฟยอรด์นีน้อกจากจะไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ที่ยาวและ
ลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ไดร้บัการยกย่องว่าสวยที่สดุคือ NARROW FJORD 

ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสงูชนัอันเขียวขจี ธารน า้ตกนับรอ้ยสาย ส าหรบัฟยอรด์นั้นนบัว่าเป็นความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีม้ีไม่ก่ีประเทศที่มีฟยอรด์ 
แต่ฟยอรด์ที่ไดช้ื่อว่าสวยที่สดุในโลกคือฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึ่งช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช้ื่อว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกอล (Gol) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PERS หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 เมืองกอล – กรุงออสโล - พพิธิภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่
โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็น



 

 

ธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ (พิพิธภณัฑจ์ะปิดใหเ้ขา้ชมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางบริษัทขอคืนเงินให ้
ท่านละ 250 บาท) จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวกิง้ที่สรา้งจากไม้ ในยุคคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ 
นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเครื่องมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นส่ิง
ที่ส  าคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถา้ไม่มี
เรือไวกิง้ก็จะไม่มียคุที่รุง่เรืองที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอด
ภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน) 
ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารบนเรือ 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS แบบ SEAVIEW 

(ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืน
ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท) 

วันที่ 8 
โค เปน เฮเกน  – ลิต เติ้ล เมอร์เมด  – น ้ าพุ แห่ งราชิ นี เกฟิ อ อน – 
พระราชวังอมาเลียนบอรก์ – ปราสาทโรเซนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูป
คู่กับเงอืกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบ
ท่าอยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนาง
กอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ า้ ให้เกิดเป็นประเทศ
เดนมารก์ในทุกวันนี ้น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทที่
สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมัยพระเจา้คริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของ
ภายนอกแลว้ภายในปราสาทแห่งนีย้ังเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารค์



 

 

ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่ง
เดนมารก์นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์อ็คโคโค่ และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนั้นใหอ้ิสระท่านชมบริเวณ จัตุรัสซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ า
เมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่านถนนสตรอยก ์(Stroget Street) 

ถนนช้อปป้ิง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดัง อาทิ  
Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั LAUTRUPPARK หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 โคเปนเฮเกน – สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

11.30 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.25 น.  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG951 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 

06.00 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

 



 

 

ราคาแนะน าเพยีง   
ESSENCE OF SCANDINAVIA  

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ 

 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

วนัที ่4-13 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่5-14 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่7-16เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่8-17 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 50,710 14,900 

วนัที ่1-10 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 50,280 14,900 

วนัที ่ 12-21 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 50,280 14,900 

วนัที ่22 – 31 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 50,280 14,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  

1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 



 

 

1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท

ได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย
การบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอรเ์วย ์(ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมัดจ าค่าทัวร ์เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 

บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 



 

 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษ าอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

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

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บรษิัท
ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่
อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวัน
เดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรุด (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ 
กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, 

ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ 
กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวี
ซ่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 



 

 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางที่
ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลังขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืน
หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป  
สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมี
ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถ่ำยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่
ใหม)่ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.1.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพย ์ สว่นตัวของผูร้ับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 
เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ี โดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ี
อัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ให ้
ขอเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         
     3.1.2. ตอ้งท ำหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยทีม่กีำรชีแ้จงควำมสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอื

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้
พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้
พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 



 

 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน
หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำจะตอ้ง
คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื
หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม
แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด
วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ
สมัภำษณ์กบับตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท้่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า
เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้ก
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านก่อนและไม่สามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่่านสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง
ตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 



 

 

นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลีย่น ช่ือ – สกุล) ....................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานที่เกดิ...................................... ..................... 

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

วันท่ีออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)     

  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 

ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาท่ีเสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกดิของเขา * 

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

ใส่วันเดือนปีที่สมรส (กรอกทุกกรณีแม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 

ใส่วันเดือนปีที่หย่า.......................................................................................................................................... 

ใส่วันเดือนปีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต ....................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ของท่านท่ีสามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... .................................
รหัสไปรษณีย์............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 

อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 

ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 



 

 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน*................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ........................................... ..... 

อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ............................... ......................... 
**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 

วันท่ีเคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 

( ดูได้จากตราประทับ ตม. ท่ีได้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 

วันที่สแกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวีซ่า *............................................................................................................. 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั  

ท่านใดออก (ช่ือ-นามสกุล).......................................................................................................................... 

 


