
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สตอ็กโฮลม์ | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ล่องเรือสาํราญ  

เดนิทาง มี.ค – มิ.ย.63   

         ราคาเริ่มต้นเพยีง   

วันแรก กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

วันทีส่อง กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รือวาซา 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG960 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึง

สต็อกโฮลม์ เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮลม์ -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน (เวลาทอ้งถิ่น

ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร นาํท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง



อนังดงามท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบ

ลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเรน็ (Lake Malaren) ทาํใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่ง

หน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม์  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้นํา้ มีสถานท่ีสาํคัญ อาทิ อาคาร

รฐัสภา, พิพิธภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปล่ียนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรสั

กวา้ง เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย จากนั้นนาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถ

รกัษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัย์

สมบตัิทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสดุแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ี

เก่ียวขอ้งกับเรือลาํนี ้9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภณัฑแ์ห่งนีด้ึงดูดนักท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ใน

บรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั QUALITY GLOBE หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม สตอ็กโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– เมืองเก่ากัมลาสตัน –คารล์สตัท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัของสวีเดน 

คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 และ

ทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) นาํท่านชมบรเิวณเมือง

เก่ากัมลาสตนั อนัเป็นบรเิวณท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท่้านไดถ้่ายรูปท่ีระลึก แลว้นาํท่านขึน้สู่จุดชมวิวเมืองสต็อกโฮม

ในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ท่ี 9 

(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 

1730, จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาํจงัหวดั และสะพานหิน 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี 
คารล์สตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมืองออสโล 

– ถนนคารล์โจฮันเกท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ี

โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็น

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ ์ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื่อ

กสุตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหน่ึงชีวิต



ของมนษุย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจากหิน

สลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนัน้นาํท่านชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอ

เนสซองค ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่

บริเวณริมแม่นํา้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอรด์ จากนัน้มีเวลาใหท่้านเดินเล่นเลือกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ 

บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท่้านเลือกซือ้ของฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

คํ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ทีพ่ัก เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม QUALITY33 หรือเทียบเท่า 

 (เพ่ือความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถดัไป) 

วันที่ห้า 
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo 

Opera House – ล่องเรือ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นี ้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็น

สถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี 1952 จากนัน้นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบั

เรือไวกิ ้งท่ีสรา้งจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับ

เคร่ืองมือในชีวิตประจาํวนัท่ีมีอายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นตาํนานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสดุ เพราะชาวไวกิง้

ใชเ้รือทัง้ในเร่ืองของการรบทาํการคา้และออกสาํรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคาํกล่าวว่าถา้ไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียคุท่ีรุง่เรือง

ท่ีสดุ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  

บ่าย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสาํคญัประจาํเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเด่นท่ีเหมาะ

แก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรบัปรุงบริเวณ

ชายฝ่ังของออสโลใหเ้กิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน ์และการปรบัผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล 

15.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาํราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้

ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของ

ท่าน) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

ทีพ่กั พกัคา้งคืนบนเรือสาํราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ีหอ้งพกั Sea view 

cabin มีจาํนวนหอ้งท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใชจ้่ายใหท่้านล่ะ700 บาท) 

วันที่หก 
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ํ าพุแห่งราชินี เกฟิออน – 

พระราชวังอมาเลียนบอรก์ – ช้อปป้ิง 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นาํท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะ



ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง 

ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินคา้และเรือสาํราญ

เทียบท่าอยู่ ชมนํ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) 

มีตาํนานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระ

นางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 

คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ํา้ ใหเ้กิดเป็นประเทศ

เดนมารก์ในทกุวนันี ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย นาํเท่ียวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่ง

เดนมารก์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์็อคโคโค่ และจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้าวงัทุกวันตอนเท่ียงเมื่อ

สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ท่ีน่ี จากนั้นใหอิ้สระท่านชมบริเวณจัตุรสัซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงาม

ประจาํเมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget 

Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสดุในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั 

อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ เจด็ ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้งขึน้ในสมัย

ศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมัยพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้

ภายในปราสามแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอิสรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แตอ่ดีตจนถงึ

ปัจจบุนัอีกดว้ย 

 นาํคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการทาํ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน

รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG951 

 *** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และไปถึง

กรุงเทพเวลา 06.00 น. *** 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 
06.20 น. ถงึสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 



อัตราค่าบริการ :  ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ท่าน  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่าน  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต๋ัว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04 - 11 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 14,900 

17 - 24 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 14,900 

08 - 15 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

22 - 29 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

03 - 10 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

16-23 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 8,900 

4-11 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 42,900 10,900 

5-12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 42,900 10,900 

22-29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 40,900 9,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 40,900 9,900 

21-28 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 10,900 

23-30 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 10,900 

11-18 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 



6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 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. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (13 ยโูร) 

7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 

 



เงือ่นไขการชาํระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน

หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ต ํ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมัดจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  



3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ี บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจาํตั๋วเคร่ืองบิน หรือ

ค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่ืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 

*** ยื่นวีซา่เด่ียวแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8) *** 

ใช้เวลาทาํการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาํการ 

ในระหว่างยื่นวีซา่เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า 

กรุณานาํมาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  



 

***ในกรณีทีถื่อพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ตา่งประเทศ 

หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษทั

ให้ทราบทันท ีเพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเงือ่นไข และ ข้อกาํหนดของทาง

สถานทตูตอ้งการเพิ่มเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได้ ข้อกาํหนดนีร้วมไปถึงผู้เดนิทางทีถื่อพาสปอรต์ต่างชาตดิ้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่

เกิน 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการทาํงาน   

- เจ้าของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตน้ 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรบัรองการทาํงาน จากบรษิัทฯ ระบตุาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีกาํลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 

4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้าํเนาสมดุเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายสาํเนา 

ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงินในบญัชี อัพเดทไม่เกิน 

15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชีตอ้งมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทํา

จดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท่้านถ่ายสาํเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่า –เล่มใหม่) 

4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

     4.3.1. ตอ้งทาํเป็นหนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุื่อเจา้ของบญัชี   (ผูท่ี้ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้ง

สะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ และบคุคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล 

ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพนัธม์าโดยชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกนัอย่างไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     4.3.3. สาํเนาสมดุบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจาํ บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สาํเนาทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 



- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน)  

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอม

ระบใุหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์

บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอาํนาจ

ปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับตุรท่ีสถานทตูดว้ย ทั้ง

สองท่าน 

7. ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอรม์สาํหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 

 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศท่ีเกดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาติปัจจบุนั .................................สญัชาติโดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ                    ชาย                 หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                               แต่งงาน (จดทะเบียน)                      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

                                             หย่า         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

                                             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 



10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอาํนาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.........................................อีเมล..................................................... 

12. อาชีพปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชื่อบรษิัทท่ีทาํงาน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรียน นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

                   ไม่เคย 

                  เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี................................... ถึงวนัท่ี........................................... 

15. เคยถกูพิมพล์ายนิว้มือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี ้

                              ไม่เคย               เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาํเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

                ไม่เคย                                เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ).................................................... 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการดาํรงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บรษิัท/องคก์ร)  

       กรุณาระบชุื่อ ......................................................  

ส่ิงท่ีช่วยในการดาํรงชีพ    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     ส่ิงท่ีช่วยในการดาํรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

   ชาํระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้                  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพาํนกัมีผูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้                  ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 

 


