
 

 QE3ARN-SQ001  หนา้ 1 จาก 16 

 
 

 
 
 
 
 
                                                           
                                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HILIGHT 

 น าท่านบินสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ

สวเีดน  

 ทอ่งเทีย่วสแกนดเินเวยี 3 เมอืงหลวง 

 ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City 

Hall) สถานทีร่บัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล 

(Nobel Prize) 

 ถา่ยรูปกบัเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) 

สญัลกัษณ์ของเมืองกรุงโคเปนเฮเกน 

(Copenhagen)  

 เข้าชมอุทยานแห่งชาติฟรอกเนอร ์

(Frognor Park) ทีเ่มอืงออสโล (Oslo) 

เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ น อ ร ์ เ ว ย ์

(Norway) 

ลอ่งเรอืส าราญ DFDS 

         

 

 

Scandinavia  

Dream Journey  

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

(SQ) 

เดนิทาง : ตลุาคม – ธนัวาคม 2562 

ราคาเร ิม่ตน้ 48,888.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที ่  24-30 ต.ค. 62 49,900.- 

วนัที ่  10-16 , 24-30 พ.ย. 62  48,888.- 

วนัที ่  1-7 ธ.ค. 62 51,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่   โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ – สงิคโปร ์ ✈ ✈ ✈ 
 

2 
สงิคโปร ์– สตอ๊กโฮลม์  - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา -  ศาลา
วา่การกรงุสตอ๊กโฮลม์ 

✈ O O 

BEST 
WESTERN 

CAPITAL 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั –ออสโล O O  O 
THON HOTEL 
LILLESTROM 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท 

– เรอืส าราญ DFDS O O   O 
เรอืส าราญ 

DFDS 

5 
โคเปนเฮเกน –  ลติเต ิล้เมอรเ์มด – น า้พแุหง่ราชนิเีกฟิ

ออน –  พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง O O X 

QUALITY 
HOTEL HOJE 

TASSTRUP 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 โคเปนเฮเกน – สนามบนิ O ✈  ✈  

10 สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 

 
 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ – สงิคโปร ์

15.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์าย
การบนิสงิคโปร ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น  

18.30 น. ออกเดนิทางสูส่งิคโปรด์ว้ยเทีย่วบนิที ่SQ979 

21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสงิคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 สงิคโปร ์– สตอ๊กโฮลม์  - พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา -  ศาลาวา่การกรงุสตอ๊ก
โฮลม์ 

00.20  น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน เทีย่วบนิที ่SQ362 

13.10 น. 
 

 
 
 

 

ถงึทา่อากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมอืง
สต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร น าท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ
ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีสุ่ดในสแกนดเินเวีย จนไดร้ับ

ขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้ม



 

 QE3ARN-SQ001  หนา้ 3 จาก 16 

 
 

 

 
 
 

 
 

ดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลก
ตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพื้นน ้า มีสถานที่ส าคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, 
พพิธิภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพธิีเปลีย่นการด์ทหาร

ดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 
(Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกูข้ ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษา

ชิน้สว่นเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลัก
นับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัตทิางศลิปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืล า

นี้  9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กีย่วกับเรือวาซา  พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ดงึดูดนักท่องเทีย่ว
ไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวีเดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 
ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 
ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิีเลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

น าทา่นชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปทีร่ะลกึ (กรณีพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิค์นืเงนิท่านล่ะ 500 บาท) (กรณีศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ ไม่

สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทา่นละ่ 500 บาท) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN CAPITAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สต็อกโฮลม์ – คาลสตทั –ออสโล  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่

ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะ
เป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษตัรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปี

ค.ศ.1604 ชือ่เมืองจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทีน่ี่มีโบสถใ์หญ่ของ
เมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจังหวัด และสะพาน
หนิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีม่ี

ค่าครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด 
ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ ซ ึง่เป็นธรรมชาตทิี่อุดม

สมบูรณ์ 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม THON HOTEL LILLESTROM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท – เรอืส าราญ 
DFDS 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมอทุยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏมิากร

เอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหนิแกรนติ 
และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยาน

เป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลกัช ิน้โบวแ์ดงของทา่นชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิ
สลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนั้นอิสระใหท้่านเลือกซื้อของฝาก และชอ้ปป้ิง ณ 
บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่ีชวีติชวีา 

และ มชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของออสโล มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่บนถนน
เสน้นี้ ใหเ้วลาทา่นได ้อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย กรณีถา้ยังพอมเีวลาเหลอืกอ่นไปทา่เรอืจะน าทา่นถา่ยรปูกบัศาลาวา่การเมอืงออสโล 
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ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณรมิ

แม่น ้า ซ ึง่รายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงามรมิออสโลฟยอร์ด อีกทัง้โรงละครแห่งชาต ิ
(The Oslo Opera House) หนึง่ในโครงการปรับปรุงบรเิวณชายฝ่ังของออสโลใหเ้กดิ
เป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระโยชน ์และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมอืงออสโล จากนัน้

น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่รั่ง
พรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น ) 
ออกเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark 

ค า่  รับประทานอาหารค า่แบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

ทีพ่กั 
 พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

วนัที ่5 
โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน –  
พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางถงึกรงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น า
ท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กบัเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) 

สญัลกัษณ์ของเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้และเรือส าราญเทยีบ
ทา่อยู่ ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า "เทพ

เจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่าง
ลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิข ึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทุก
วันนี้ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเทีย่วชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่

ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์
ร็อคโคโค ่และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถ
เสด็จประทับอยู่ทีน่ี่ จากนั้นใหอ้สิระท่านชมบรเิวณจตัุรสัซติ ีฮ้อลล ์(City Hall) จุด

ถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครื้นของใจกลาง
เมอืง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ทีย่าวทีส่ดุใน

โลก เร ิม่จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่ีสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง 
อาท ิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, 
Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม QUALITY HOTEL HOJE TASSTRUP หรอื

เทยีบเทา่ 

วนัที ่6 โคเปนเฮเกน - สนามบนิ  
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) 
และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

12.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ351 

วนัที ่7 สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 
07.30 น. เดนิทางถงึสงิคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.45  น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่SQ972 

11.10 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

******************************************************************************* 
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โปรแกรม :  Scandinavia Dream Journey 

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

7 วนั 4 คนื โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

24-30 ต.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 33,900.- 6,500.- 

10-16 พ.ย. 62 48,888.- 48,888.- 48,888.- 48,888.- 33,900.- 6,500.- 

24-30 พ.ย. 62 48,888.- 48,888.- 48,888.- 48,888.- 33,900.- 6,500.- 

1-7 ธ.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 33,900.- 6,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  
           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ
3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 
           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 
           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 
          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั 
หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูล   
          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่   

          จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ  
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  3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
  4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

  5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
  6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
  7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

   8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
     9   คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
      1.  คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

   2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก 
       เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
   3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
   4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

   5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศนอรเ์วย ์(ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมัดจ าค่าทัวร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 
บาท) 

   6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (12 ยูโร) 
   7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยูโร) 
 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสอื
เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย
การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด
ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง
ไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ า 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 
หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ 
     ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง
เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 
แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพักใน
เมอืงเต็ม  
    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  
     และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 

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

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออม
ทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา 
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน 
กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 

เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         
3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีา

ทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     3.1.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ สว่นตัวของผูร้ับรอง

คา่ใชจ้า่ยให ้ ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการ
เดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวัน

ยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท า
จดหมายชีแ้จง         

     3.1.2. ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง
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คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม
แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่า

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศนอรเ์วย ์

กรณุำกรอกแบบฟอรม์เป็นภำษำองักฤษ 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้่านก่อนและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่่านส่งตามมาทีห่ลงัจะตอ้ง
ตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกลุ................................................................. 
นามสกลุเดมิ(กรณเีคยเปลีย่น ช่ือ – สกลุ) ....................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ............................................................สถานทีเ่กดิ........................................................... 
หมายเลขหนังสือเดนิทาง................................................  
วนัทีอ่อกหนังสือเดนิทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      
  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)    หม้าย   หย่า 
ใส่ช่ือคู่สมรส คู่หย่า หรือสามภีรรยาทีเ่สียชีวติ พร้อมวนัเดือนปีเกดิของเขา * 
........................................................................................................................................................................ 
ใส่วนัเดือนปีทีส่มรส (กรอกทุกกรณแีม้ว่าจะหย่าหรือเป็นหม้าย) .................................................................. 
ใส่วนัเดือนปีทีห่ย่า.......................................................................................................................................... 
ใส่วนัเดือนปีทีคู่่สมรสเสียชีวติ ....................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ของท่านทีส่ามารถติดต่อได้...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ................................................ 
อาชีพ*    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ(กรุณาระบุ) 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน*............................................................................................. 
ต าแหน่ง........................................................... ....................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน*................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................  
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ............................... ......................... 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 
หากเคยมวีซ่ีาเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วซ่ีาจากสถานทูตประเทศอะไร*....................................................... 
วนัทีเ่คยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *.......................................................................................... 
( ดูได้จากตราประทบั ตม. ทีไ่ด้เข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ) 
วนัทีส่แกนลายนิว้มือ  ตอนย่ืนวซ่ีา *............................................................................................................. 
 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ต้องเป็นผู้ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั  
ท่านใดออก (ช่ือ-นามสกลุ).......................................................................................................................... 

 

 

 


