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EASY SCANDINAVIA  

เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 4 เมืองหลวง 8 วัน 5 คืน 

  เดนิทางกันยายน – ธันวาคม 62  

 

 
เร่ิมต้นเพียง 62,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.35 น. 

 
23.25 น.  

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประต ู4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์
แอร์ พบเจ้าหน้าที่จะคอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144  
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 7 พ.ย.  จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. และไปถงึเฮลซิงกิเวลา 05.20 น. 

วันที่ 2 เฮลซงิกิ – โคเปนเฮเกน – เรือส าราญ DFDS 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟินแลนด์ (Finland)     แวะพกัเพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง และผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง   
07.35 น. ออกเดินทางตอ่ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY951  

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 7 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 07.35 น. และไปถึงโคเปนเฮเกนเวลา 08.10 
น. 

08.20 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  น า
ท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่าน
ทา่เรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสนิค้าและเรือส าราญเทียบทา่อยู ่น าทา่นชมน า้พแุหง่ราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านาน
เลา่ขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลกูชาย 4 คนให้
เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทกุวนันี ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์แหง่

เดนมาร์กนบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวงัทุกวนัตอนเที่ยงเมื่อ
สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยู่ที่นี่ จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตรัุสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงาม

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – เรือส าราญ DFDS 

วนัท่ี 3. ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ – ศาลาวา่การเมืองออสโล - ยา่นคาร์ล โจฮนัเก้น เกท   

วนัท่ี 4. ออสโล – พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ  - คาลสตทั 

วนัท่ี 5. คาลสตทั - สต๊อกโฮล์ม 

วนัท่ี 6. สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภณัฑ์เรือวาซา – เรือส าราญ SILJA LINE 

วนัท่ี 7.กรุงเฮลซิงกิ – จตัรัุสซีเนเตอร์ – สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพ 
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ประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget 
Street) ถนนช้อปปิง้ ที่ยาวที่สดุในโลก เร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงั 
อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

15.00 น. น าทา่นเดินทางสูท่า่เรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway)ที่พร่ังพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอด
ภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของทา่น) 

 ออกเดินทางสูอ่อสโล (Oslo) เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS   

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] (ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี ำนวน
หอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นละ่700 บำท) 

 

วันที่ 3 
ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล 
–  ย่านคาร์ล โจฮันเก้น เกท   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) เมืองที่ถูกสถาปนาขึน้เมื่อประมาณ 60 ปี แต่มี

ประวตัิศาสตร์ย้อนหลงักว่า 900 ปี น าท่านชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษ
ของสวนแห่งนีอ้ยู่ที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหลอ่รูปคนด้วยส าริด ใน
เร่ืองราวเก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนษุย์ เป็นผลงานของกสุตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชาวนอร์เวย์ช่ือดงั อีกทัง้สวนนีย้งัได้รับ
การยอมรับว่าเป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สดุในโลก จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริม
ออสโลฟยอร์ด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านช้อปปิง้ย่านคาร์ล โจฮันเก้นเกท (Karl Johangen Gate) ย่านถนนคนเดิน สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของ

นกัท่องเที่ยวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้าและของที่ระลกึต่างๆ มีราคาค่อนข้างสงู เนื่องจากนอร์เวย์เป็น
ประเทศที่มีคา่ครองชีพสงูที่สดุในโลกประเทศหนึง่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั THON HOTEL ARENA หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ 4 ออสโล – พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ  - คาลสตัท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็น
สถานท่ีจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 จากนัน้น าทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบั
เรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับ
เคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส าคญัที่สดุ เพราะชาว
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ไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากลา่ววา่ถ้าไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไมม่ียคุที่
รุ่งเรืองที่สดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมืออง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 
(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เมื่อปี 
1730, จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั CLARION COLLECTION HOTEL PLAZA หรือเทียบเทา่ 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของทา่น) 
 

วันที่ 5 คาร์ลสตัท - สต๊อกโฮล์ม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อนังดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามวา่ ราชินีแหง่ทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบ
ล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมอืงหลวงที่สวยที่สดุแหง่
หนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคัญ อาทิ อาคาร
รัฐสภา,พิพิธภณัฑ์ในยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจตัรัุส
กว้าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน 

คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และ
ทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ได้รับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ 6 สต๊อกโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือวาซา – เรือส าราญ SILJA LINE 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษา
ชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์
สมบตัิทางศิลปะที่โดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลกในพิพิธภณัฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่
เก่ียวข้องกบัเรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา  พิพิธภณัฑ์แห่งนีด้ึงดดูนกัท่องเที่ยวได้มากที่สดุ ใน
บรรดาพิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ที่พร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้า

ปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
 เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าทา่นออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พกั พกัค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE [Sea view cabin ห้องพักแบบเห็นวิวทะเล]  

(ในกรณีที่ห้องพกั Sea view cabin มีจ านวนห้องท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้
ทา่นละ่700 บาท) 
 

วันที่ 7 เฮลซงิกิ– สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึง ณ ทา่เทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศ
ฟินแลนด์ (Finland)  ตัง้อยูท่างใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอา่วฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาวา่เป็น “ธิดาแหง่ทะเลบอลติก” 
ความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัได้รับอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยโุรปและรัสเซีย ชมตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ที่
มีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลกึ ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยงัเป็นที่ตัง้สถานท่ี
ส าคญั อาทิเช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนัน้น าท่านชมจตัรัุสซีเนเตอร์ (Senate Square) ราย
ล้อมไปด้วยอาคารส าคญัๆที่สร้างในยคุที่อยูใ่ต้การปกครองของรัสเซียและเป็นศนูย์กลางทางประวตัิศาสตร์ของเฮลซิงกิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึน้เพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius นกั

ประพนัธ์เพลงคลาสสิก เป็นอนสุาวรีย์ที่ตัง้อยู่กลางแจ้ง ดแูปลกตา ทนัสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สร้าง
โดยน าเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเช่ือมเข้าด้วยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กว้าง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร 
หนกั 24 ตนั ตัง้อยูก่ลางแจ้งอยา่งโดดเด่นเป็นสง่า 

17.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 7 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 07.25 น. 

 เคร่ืองบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล  
 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   
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อัตราค่าบริการ EASY SCANDINAVIA  
เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 4 เมืองหลวง 8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบนิฟินแอร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 7-14 ก.ย. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 42,900.- 11,900.- 

วันที่ 17-24 ก.ย. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 42,900.- 11,900.- 

วันที่ 1-8 ต.ค.62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 39,900.- 9,900.- 

วันที่ 7-14 พ.ย. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 39,900.- 9,900.- 

วันที่ 3-10 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 40,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
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2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวีเดน(ผู้ยื่นวซีา่ต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวซีา่ในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (1 4 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวเีดน)  

*** ยืน่วซีำ่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้ 

                                                                                   

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี  

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ีเพรำะ

กำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำงสถำนทูต

อำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์

ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตัว

ของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  

(ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพันธม์า

โดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

     4.3.3. ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 
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- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกันอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
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  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.................................. ถงึวนัที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุือ่ ......................................................  
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สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมำยเหต ุกำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 


