
  1 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

เท่ียว 4 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยโุรปเหนือ  
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์10 วนั 8 คืน 

โคเปนเฮเก้น-มลัโม-ออสโล-เบอรเ์ก้น-ฟลมั-สตอ็คโฮลม์-เฮลซิงกิ 
ล่องเรือส าราญ DFDS และล่องเรือ Tallink Silja Line  

พิเศษ !! ล่องเรือชมฟยอรด์, นัง่รถไฟสายโรแมนติกฟลมัสบ์านา 
เดินเล่นย่านท่าเรือ Nyhavn ช้อปป้ิงถนนสตรอยกท่ี์มีช่ือเสียงและเก่าแก่ 

โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 
 

 บรษิทัฯ ขอน าท่านเดนิทางสูด่นิแดนแห่งยุโรปเหนือ สมัผสับรรยากาศทีง่ดงาม สดูอากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์กบัประเทศ
แถบสแกนดเินเวยี เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวเีดนและฟินแลนด ์น าท่านชม 4 ประเทศ ดงันี้.. 
 
โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์
มลัโม่ เมอืงหลกัทางตอนใตข้องประเทศสวเีดนและเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดน 
ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเ์วย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ 

เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทีส่ดุชือ่มลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่สวยงามมากและมทีะเลสาบ 343 แห่งซึ ่ง 
เป็นแหล่งน ้าจดืทีส่ าคญั  

กุด๊วานเก้น หมู่บา้นท่องเทีย่วเลก็ๆทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ทีม่คีวามยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสู่
แผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดแวนเกน้นัน้เป็นหมู่บา้นทีเ่ลก็นิดเดยีว มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่
หลกัรอ้ยคนเท่านัน้ แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ านวนมากใน
แต่ละปี 
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ฟลมั ดนิแดนแห่งเขตชายฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของน ้าแขง็เมือ่
ครัง้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเลเหล่านัน้ยงัเป็นน ้าแขง็อยู่เกดิการละลาย และกะเทาะจนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มา
ในแผ่นดนิเป็น ธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามเป็นอย่างมาก 

วอส  เมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงน่ารกัรมิทะเลสาบทีซ่ึง่ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็มา
ประทบัเมือ่คราวเสดจ็ประพาสยุโรปในปี 1907  

เบอรเ์ก้น เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัทีส่องของประเทศ ตัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องนอรเ์วย ์เป็นศนูยก์ลางทาง
วฒันธรรม  มที่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของนอรเ์วย ์และเป็นหนึง่ในท่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป  

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั 
  ฉายาว่า “เวนสิแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่งจากเป็นประเทศทีม่เีกาะเลก็เกาะน้อย 
เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายา
  ว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝัง่ยุโรปและรสัเซยี  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 16-25 มิ.ย./ 21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค. / 16-25 ก.ย./ 13-22 ต.ค.2565  
   
วนัแรก  สวุรรณภมิู-เฮลซิงกิ(ฟินแลนด)์- โคเปนเฮเก้น (เดนมำรก์) 
06.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบินฟินน์

แอร ์(AY) เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

08.55 น. น าท่านออกเดินทางสูโ่คเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ โดยสายการบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-142 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
17.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-959 
18.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ หลงัน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรงุโคเปนเฮเก้นเมอืงหลวงและเมอืงชายฝัง่ทะเล
ของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น-เงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด-ท่ำเรือนูฮำวน์-จตัรุสัอมำเลียนบอรก์-ถนนสตรอยก ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านชมเมอืงโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยากาศสวยซึง้ และสง่างามดงัเมอืงแห่งเทพนิยาย 

โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชายฝัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะ
ซแีลนด ์และเป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญั น าท่านถ่ายรปูคู่กบัเงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด The Little Mermaid 
สญัลกัษณ์ของเมอืงซึง่ยงัคงนัง่เศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอนัลอืลัน่ของนกัเล่านิทานระดบัโลก 
ฮนัสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากบรเิวอร-์จาคอบเซ่น เจา้ของมลูนิธคิารล์สเบริก์ ใกล้
กนัเป็นย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้และเรอืส าราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมสวนสาธารณะท่านจะพบ
กบัน ้าพเุกฟิออน Gefion Fountain เทพธดิาผูเ้สยีสละกบับุตรชายทีร่่วมสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา  จากนัน้
น าท่านสูจ่ตัรุสัอมาเลียนบอรก์พาเลส น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูกบัพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ 
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Amalienborg Palace ทีป่ระทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ทีต่กแต่งแบบ
สไตลร์อ็คโคโค่ และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหน้าวงัทุกวนัตอนเทีย่งเมื่อสมเดจ็พระราชนิีนาถเสดจ็ประทบั
อยู่ทีน่ี่เหมอืนกบัพระราชวงับคักิง้แฮมทีอ่งักฤษ จากนัน้นําท่านเดนิเล่นย่านท่าเรอืนูฮาวน์ Nyhavn ท่าเรอื
อนัเก่าแก่ของเดนมารก์ ตัง้อยู่รมิฝัง่ตะวนัออกของตวัเมอืงโคเปนเฮเกน้ ตามประวตัไิดก้ล่าวไวว้่าพระเจา้
เฟรเดอรกิที ่5 ทรงรบัสัง่ใหส้รา้งท่าเรอืใกล้ๆ  ตวัเมอืงหลวงเพื่อใหส้ะดวกง่ายต่อการขนยา้ยสนิคา้ปัจจุบนัได้
กลายเป็นแหล่งความบนัเทงิอนัทนัสมยั เตม็ไปดว้ยรา้นอาหารชื่อดงัมากมาย ผบั บาร ์และรา้นขายของที่
ระลกึทีส่วยงาม รายลอ้มไปดว้ยตกึสสีนัสดใสมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูถ่นนสตรอยก ์Stroget Street แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของโคเปนเฮเกน้ นบัเป็นถนนคน

เดนิยาวทีส่ดุในโลกครอบคลุมถนนทัง้หมด 4 สายและมคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตรและถูกประกาศใหเ้ป็น
เขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี 1962   ***เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระ
รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงโดยเริม่จากศาลาว่าการเมอืงหรอืซติีฮ้อลลไ์ป
สิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงั อาท ิLouis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 
Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry เป็นตน้ 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม AC Bella Sky Hotel, Copenhagen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  โคเปนเฮเก้น-มลัโม่ (สวีเดน)- ล่องเรือส าราญ DFDS 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองมลัโม่ Malmo เมอืงหลกัทางตอนใตข้องประเทศสวเีดน และเป็นเมอืงที่
มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสวเีดนรองจากสตอ็กโฮลม์และเมอืงโกเธนเบริก์ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นดบั 6 
ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดเินเวยี มลัโม่ถอืเป็นเมอืงส าคญัในแถบภาคใตข้องสวเีดนแห่งนี้อยู่ในเขตของ
แควน้โอเรซุนด ์เป็นเมอืงเก่าแก่และมอีุตสาหกรรมมากทีส่ดุในแถบสแกนดเินเวยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง) น าท่านเดนิเล่นในเขตเมอืงเก่าของเมอืงมลัโม่ ทีต่ัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเเละ
มชีื่อเสยีงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่าเป็นเมอืงแห่งสวนสาธารณะ น าท่านแวะถ่ายรปู
ด้านนอกปราสาทมลัโม ทีถู่กสรา้งขึน้โดยกษตัรยิอ์รีกิแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ.1436 ก่อนทีพ่ระเจา้ 
ครสิเตยีนที ่3 แห่งเดนมารก์จะทรงโปรดใหม้กีารปรบัปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึง่เป็นช่วงทีเ่มอืงมลัโมยงั
อยู่ภายใตก้ารปกครองของเดนมารก์ เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นความปลอดภยัของเมอืงทางดา้นทศิตะวนัตก
เเละควบคุมการคา้ขายทางเรอืในช่องเเคบโอเรซุนด ์นอกจากนี้เเลว้ปราสาทเเห่งนี้ยงัโด่งดงัเพราะชาว
เดนมารก์ใชเ้ป็นสถานทีคุ่มขงัเจมส ์เฮปเบริน์ พระสวามคีนทีส่ามของสมเดจ็พระราชนิีแมรี ่แห่งสกอ็ตเเลนด์
เเละในช่วงศตวรรษที ่19 ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอกีดว้ย จากนัน้ชมศาลากลางเมืองมลัโม่ 
หรอื Malmo City Hall ทีส่รา้งมาตัง้เเต่ศตวรรษที ่16 ถงึ 19 ตัง้อยู่บรเิวณของจตุัรสั Stortorget จตุัรสัทีเ่ก่า
เเก่ทีส่ดุของเมอืง โดยอาคารเเห่งนี้มคีวามโดดเด่นเเละมเีสยีงดนตรขีบักล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยใกล้ๆ  กนั
เป็นทีต่ัง้ของโบสถ ์St.Peter’s Church โบสถเ์ก่าแก่ประจ าเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิถูกสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่14 ดว้ยอฐิน ้าตาลสแีดงและถอืเป็นโบสถห์ลกัประจ าเมอืงดว้ย จากนัน้ใหท้่านแวะถ่ายรปูกบั
อาคาร Turning Torso Tower อาคารทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศยัทีส่งูทีส่ดุในกลุ่มสแกนดเินเวยีและมชีื่อเสยีงในดา้น
การออกแบบทีบ่ดิเกลยีวเลก็น้อยของสถาปนิคชาวสเปน บางแห่งเรยีกตกึนี้ว่า Twisting Torso สรา้งเสรจ็ใน
ปี 2005 ดว้ยความสงู 190 เมตร ประกอบดว้ยตวัอาคาร 54 ชัน้ และหมุนเกลยีวจากฐานล่าง 90 องศา 

กลางวนั            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพื่อน าท่านล่องเรอืส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารก์สูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ซึง่เรอื DFDS เป็นเรอืส าราญอนัโอ่อ่าขนาดใหญ่ ทีพ่รัง่
พรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผบั บาร ์หอ้งซาวน์น่า รา้นคา้ปลอดภาษ ีหอ้งเล่น
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เกมส ์เป็นตน้ ใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืชมทศันียภาพอนัสวยงามบนดาดฟ้าเรอืหรอืชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษ ี       

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของเรอืแบบบุฟเฟตน์านาชาติ กบัเมนูอาหารหลากหลายและ
เครือ่งดื่ม Soft Drink  

 เขา้พกับนเรอืส าราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside cabin 
อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
*** กรุณาเตรยีมกระเป๋าเลก็ส าหรบั 1 คนืพกัในเรอื เพือ่ความสะดวกในการถอืขึ้น-ลงเรอื*** 

 

วนัทีสี่ ่  ออสโล (นอรเ์วย)์-กอล 
เช้า                  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 

เดนิทางถงึท่าเทียบเรอืกรงุออสโล Oslo ประเทศนอรเ์วย ์นําท่านเชค็เอ๊าทท์ีพ่กับนเรอืพรอ้มรบัสมัภาระ 
จากนัน้ผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง รถโคช้รอรบัทีท่่าเรอืและน าท่านเดนิทางเขา้สูใ่จกลางกรงุออสโล 
นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสนสวมรมิชายฝัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยากาศ
งดงามดว้ยเกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่มากมาย สรา้งทศันียภาพทีง่ดงามเกนิบรรยาย  
น าท่านชมสวนปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสาธารณะอนัเป็นผลงานของปฏมิากร ทีน่ าผลงานของ 
กุสตาฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิากรชื่อดงัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหน้ าผลงานมาจดัแสดงอย่างถาวรในอุทยาน ฟรอก
เนอร ์ทที่านอาจเคยเหน็รปูของเสาโมโนลทิ รปูปัน้วฏัจกัรของชวีติมนุษยส์งูถงึ 17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจ านวน
มากมายปีนป่ายกนัอยู่บนเสา ชมผลงานน ้าพวุงจรชีวิต ทีม่คีวามหมายสอนใจ จากนัน้น าท่านผ่านชม
ท าเนียบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาท ิNational Theatre, 
อาคารรฐัสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่านเอเคอรบ์รคู Aker Brygge และ
ทีต่ัง้ของศาลาว่าการ City Hall แนวอารต์เดคโค่ สถาปัตยกรรมทีด่ทูนัสมยั ประดบัไปดว้ยน ้าพุ  สวน และ
ประตมิากรรมเตมิแต่งใหด้กูลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre สถานทีท่ีม่กีารจดัแสดง
เกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปร่า ทีถู่กสรา้งขึน้มาใหม่ดว้ยแนวคดิ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาทีม่ชีื่อเสยีงของนอรเ์วย ์เมอืงแห่งปาก

ประตูสูด่นิแดนแห่งฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศและยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษา
จารตีวฒันธรรมรปูลกัษณ์ดัง้เดมิของหมู่บา้นชนชาวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที่19 (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Storefjell Resort Hotel, Golหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  กอล-ฟลมั-ล่องเรือชมฟยอรด์-กุด๊วานเก้น-นัง่รถไฟสายโรแมนติก-ไมรด์าล-วอส-เบอรเ์ก้น  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองฟลมั Flam  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ดนิแดนแห่งเขตชายฝัง่ทะเลแบบ 
ฟยอรด์ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของน ้าแขง็เมื่อครัง้ทีบ่รเิวณชายฝัง่ทะเล
เหล่านัน้ยงัเป็นน ้าแขง็อยู่ เกดิการละลายและกระเทาะ จนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็นธรรมชาติ
ทีม่คีวามงดงามอย่างมาก  น าท่านล่องเรอืช่ืนชมความงามทางธรรมชาติท่ีสรา้งสรรคไ์ว้ให้ท่านช่ืนชม
อย่างเตม็อ่ิม ตลอด เสน้ทางท่านจะไดช้ื่นชมกบัแหล่งฟยอรด์ทีม่ธีรรมชาตขิองขนุเขาทีง่ดงาม สงบเงยีบ 
ทัง้น ้าตกอนัหลากหลาย ทีก่ระเซน็ละอองน ้าจากเขาสงูใหญ่สูเ่บือ้งล่าง ตลอดจนทะเลสาบสฟ้ีาอ่อนสลบักบั
ตน้สนอนัยิง่ใหญ่เหนือค าบรรยาย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัตระการตากบัจนกระทัง่ถงึท่าเรอื
เมืองกุด๊วานเก้น Gudvangen หมู่บา้นท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ที่
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มคีวามยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสูแ่ผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวานเกน้นัน้เป็นหมู่บา้นทีเ่ลก็ๆ มี
ประชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคนเท่านัน้ แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัทีน่กัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลง
เยีย่มชมเป็นจ านวนมากในแต่ละปี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ต ์
บ่าย                 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงฟลมั จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟสายโรแมนติกหรอืฟลมัสบ์านา 

Flamsbana เสน้ทางรถไฟสายโรแมนตกิ Scenic Train ทีม่ชีื่อเสยีงของนอรเ์วย ์เดนิทางสูส่ถานีไมรด์าล 
สถานแีห่งนี้อยู่สงูกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 867 เมตร ชมววิแสนสวยระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมกบั
ธรรมชาต ิอนัสวยงาม จากนัน้เปลีย่นรถไฟจากสถานีไมรด์าล ท่านจะไดช้มความงามของหุบเขา ทะเลสาบ 
น ้าตกสงู Kjosfossen ทีส่วยงาม ซึง่เกดิจากการละลายของหมิะ รถไฟสายโรแมนตกินี้จะน าท่านลอดอุโมงค์
ระหว่างทางซึง่มถีงึ 20 แห่ง และ 18 แห่งนี้ไดใ้ชแ้รงงานคนขดุลว้นๆ จากนัน้น าท่านเปลีย่นขบวนรถไฟจาก
สถานีไมรด์าลเดนิทางไปยงัเมืองวอส Voss อกีเมอืงสกรีสีอรท์แสนสวยของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงน่ารกัรมิ
ทะเลสาบทีซ่ึง่ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็มาประทบัเมื่อคราวเสดจ็ประพาสยุโรปในปี 1907 ซึง่มลีายพระ
หตัถข์องรชักาลที ่5 พรอ้มทัง้ลายเซน็ของคณะผูต้ามเสดจ็ในครัง้นัน้ ใสก่รอบแสดงไวท้ีล่อ็บบีช้ ัน้ 2 ของ
โรงแรม Fleischer’s Hotel Voss รถโคช้รอรบัทีส่ถานีรถไฟเมอืงวอสและเดนิทางต่อสูเ่มืองเบอรเ์ก้น  
Bergen เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัทีส่องของประเทศ ตัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัตกเฉียงใตข้องนอรเ์วย ์เป็น
ศนูยก์ลางทางวฒันธรรม  มที่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของนอรเ์วย ์และเป็นหนึ่งในท่าเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Thon Bergen Airport Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เบอรเ์ก้น-เกโล-ออสโล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมเมอืงเบอรเ์กน้ เมอืงใหญ่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบั 2 ของประเทศนอรเ์วย ์อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงท่าที่

ส าคญั และยงัเคยใหก้ารตอ้นรบัผูม้าเยอืนอย่างอบอุ่นมาแลว้กว่า 900 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการสบืทอด
เอกลกัษณ์ทางศลิปะและวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของบรรพบุรุษไวเ้ป็นอย่างด ี น าท่านชมตลาดปลา Fish 
Market ซึง่ถอืว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมอืงเลยกว็่าได ้อสิระใหท้่านเกบ็บนัทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
เพลดิเพลนิกบัการเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้ชมบรเิวณท่าเรอืเก่าบริกเกน 
Bryggen อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปีซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้ ดว้ยหอ้งแถวสงูประมาณ 2-3 ชัน้ที่
สรา้งดว้ยไมท้าสขีาว แดง เหลอืง เขยีวจัว่หน้าสามเหลีย่ม มเีสน่หน่์ารกั หน้าบา้นมกัจะตกแต่งดว้ยไม้
แกะสลกัเป็นรปูหวักวาง หรอืมา้มงักรและรปูตุ๊กตาต่างๆ มกีารอนุรกัษ์ดแูลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีจนไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโก ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองเกโล Geilo (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) หนึ่งในเมอืงสกรีสีอรท์ยอด

นิยมในเขตภูมภิาคของฟยอรด์นอรเ์วย ์ทีต่ัง้อยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาต ิน าท่านผ่านชม
เมอืงเกโล และเดินทางกลบัสู่กรงุออสโล  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ ออสโล-คารล์สตดั (สวีเดน) -สตอ็คโฮลม์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองคารล์สตดั Karlstad ประเทศสวเีดน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าคารร์าเวล แม่น ้าสายทีย่าวทีส่ดุของสวเีดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน 
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ชื่นชมธรรมชาตทิีส่วยงามตลอดการเดนิทาง น าท่านผ่านชมเมอืงคารล์สตดัเป็นเมอืงสวยงามเลก็ๆ รมิ
ทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหนึ่งของประเทศสวเีดน ซึง่อยู่ระหว่างกรุงสตอ็คโฮลม์ของประเทศ
สวเีดนและกรุงออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้งเมอืงโดยกษตัริย์
คารล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง 
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1730 จตุัรสัใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจ าจงัหวดัและสะพานหนิ ซึง่เมอืงนี้มคีวามเป็น
ชนบทดัง้เดมิทีช่าวนอรด์กิอาศยัมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูก่รงุสตอ็คโฮลม์ Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่อยู่บนหมู่เกาะใหญ่

น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารก์่อก าเนิดนครอนังามสง่า รมิคลองมากมายจนไดร้บัฉายา” ราชนิีแห่งทะเล
บอลตคิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Scandic Talk Hotel, Stockholm หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด สตอ็คโฮลม์-พิพิธภณัฑเ์รือวาซา-ล่องเรือ Tallink Silja Line 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมกรุงสตอ็คโฮลม์ โดยเริม่จากน าท่านขึน้จดุชมวิวบนฟเจลกาตนั Fjallgaten จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุ
ของสต๊อกโฮลม์เป็นถนนเลยีบชายฝัง่ ใหท้่านชมทศันียภาพงดงามทีม่องออกไปเหน็ทะเลสวยงามและเรอืใบ
ต่างๆ ท่านจะเหน็ทศันียภาพแสนงดงามของท่าเรอืสต๊อคโฮลม์, เกาะเมอืงโบราณ, พระบรมมหาราชวงับน
เกาะสตาเดนอนัโอ่โถงงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปัจจุบนัเป็นทีเ่ลีย้งรบัรองผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั
โนเบล จากนัน้น าท่านชมแกมล่าสแตน Gamla Stan หรอืเขตเมอืงเก่า น าท่านชมศาลาว่าการเมือง
สตอ็คโฮลม ์City Hall สญัลกัษณ์ของกรุงสตอ็กโฮลม ์สรา้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสรา้งใหญ่
ทีส่ดุของประเทศสวเีดน ในศตวรรษที ่20 เป็นทีท่ าการของศาลาว่าการเมอืง และสถานทีส่ าหรบัจดังานรบั
รางวลัโนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สาขาสนัตภิาพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้น
กอ้น และตกแต่งผนงัใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร าทีม่ลีวดลายฝังหนิโมเสกกว่า 19 ลา้นชิน้ ขดัผวิหน้า
เรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และ
ศลิปินชัน้น าในเวลานัน้ จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบราณอายุร่วม 
400 ปีทีก่ษตัรยิก์ุสตาฟที ่2 รบัสัง่ใหส้รา้งเป็นเรอืรบใหญ่ทีส่ดุในยุโรปในสมยันัน้ แต่เพยีง 20 นาทลีงน ้าเรอื
วาซ่าทีย่ิง่ใหญ่กจ็มลงอยู่ใตท้ะเลมากกว่า 300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึน้มา เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไว้
ไดก้ว่า 95% และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรปูแกะสลกันบัรอ้ยชิน้เป็นทรพัยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นโดย
ตอ้งน าชิน้สว่นหลายลา้นชิน้ทีก่ระจายไปทัว่ทอ้งน ้าแถบนัน้มาปะตดิปะต่อเหมอืนต่อโมเดลขนาดยกัษ์ถอื
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเพื่อลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รัง่พรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, 

คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษ,ี รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa เป็นตน้  
น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนเรอื 
เข้าพกับนเรอืส าราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside 

 Cabin 
 

วนัทีเ่ก้า กรงุเฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์ - สนามบิน 
เช้า                  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอื 
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ใหท้่านผ่านขัน้ตอนการเชค็เอ๊าทแ์ละรบัสมัภาระ รถโคช้รอรบัทีท่่าเรอืแลว้น าท่านเดนิทางเขา้สูใ่จกลางกรุง
เฮลซงิก ิน าท่านชมกรงุเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ทีต่ัง้อยู่ทางใตข้อง
ประเทศรมิชายฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เน่ืองจากความงดงาม
และโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกิ
ถูกสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษตัรยิก์ุสตาฟ วาชาแห่งสวเีดน ต่อมาในสมยัทีต่กอยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของรสัเซยี เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่นมาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวามโดดเด่น
ท่ามกลางหมู่เกาะมากมายในทะเลบอลตกิ ชมจตัรุสัซีเนท Senate Square ย่านใจกลางเมอืงและชมโบสถ์
หินเทมเปเลียวคิโอ Rock-Church ซึง่สรา้งในภูเขาหนิแกรนิตขนาดมหมึา จากนัน้น าท่านชมเมอืงทีม่ี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเริม่ตน้จากมารเ์กต็สแควรเ์ด่นตระหง่านดว้ยอาคารนีโอคลาสสกิประดบัยอดโดมสี
เขยีวไดร้บัการยกย่องว่างดงามทีส่ดุแห่งหนึ่งในยุโรปซึง่กค็อื จตุัรสัรฐัสภาซึง่ลานจตุัรสัตรงกลางเป็นทีต่ัง้
ของอนุสาวรยีข์องซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่2 แห่งรสัเซยี และใหท้่านมเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้จากย่านมารเ์กต็ส
แควร ์Market Square แหล่งสนิคา้มากมาย อาท ิสนิคา้ท ามอืสไตลฟิ์นแลนด ์อาหารพืน้เมอืง พายเนื้อ 
ขนมหวาน ไอศครมี อาหารทะเลบ เคก้ และเครื่องเทศต่างๆ รวมถงึของทีร่ะลกึ  
***เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฮลซงิกแิละเผื่อเวลาใหท้่านท าคนืภาษทีีส่นามบนิ   
17.20 น.              ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินน์แลนด ์โดยสายการบินฟินน์แอร ์เท่ียวบินท่ี AY-141 
 

วนัทีสิ่บ  สนามบินสวุรรณภมิู 
07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

**สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรอือ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรอืมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั** 
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อตัราค่าเดินทาง  16-25 มิ.ย./ 21-30 ก.ค. / 11-20 ส.ค. / 16-25 ก.ย./ 13-22 ต.ค.2565  
 

Best of Scan 4 Caps 
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์10 วนั 8 คืน / AY 

มิ.ย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 109,900 107,500 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) มเีตยีง 107,900 105,500 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) ไมม่เีตยีง 105,900 103,500 
พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 20,000 20,000 
สาํหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัรท์า่นละ 83,500 79,900 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท และค่าทิปท่านละ 1,900 บาท  โดยเรียก
เกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 15 ท่าน ตามข้อกาํหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องชาํระมดัจาํหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทาํการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือทาํการนัดหมาย ** 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิฟินแอร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน้ // เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงั และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อาํนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์
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 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 
ม.ีค.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมั/จาํกดั 1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอื 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีญัญาณ Wifi และไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 
Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บั
สถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดนิทางถงึไทย (ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ขึน้อยูก่บัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร์ 

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายุไม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ดาํเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางกาํหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการทาํวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ดาํเนินการนดัหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการทาํนดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดนํ้าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 

การชาํระเงิน 
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
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1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยุโรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พาสปอรต์ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสาํหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสาํหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกาํหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 
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o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัทาํการ 

-    ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
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ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือทาํการนัดหมายการย่ืนวีซ่า  

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูนอรเ์วยไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํไดห้รอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบั

จากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งทาํจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***  ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  
 

o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
 

 
 

**** ข้อมลูท่ีท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดและเป็นข้อมลูท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ 
เน่ืองจากนอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย  
และข้อมลูจะถกูส่งไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมายย่ืน  

กรณุาส่งแบบฟอรม์น้ีพร้อมกบัหน้าส าเนาหนังสือเดินทางของท่านประกอบกนั ****  

กรณุากรอกให้ครบถ้วน เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและถกูต้องในการทาํ
ออนไลน์ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนและกรณุาระบมุาให้เรียบร้อย 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................  

2.  สถานภาพ  ........  โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน   ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ........ หยา่    ........ หมา้ย 
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 กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดือน-ปี ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสร่ายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไมมี่ทะเบียนสมรส หรืออยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ 

 ท่ีเร่ิมอยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา) .......................................................................................................................  

 (กรณีสถานภาพหยา่ ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี ตามใบหยา่) ..........................................................................  

 (กรณีสถานภาพแยกกนัอยู ่ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ) ........................................................................  

 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

      สญัชาติ ...................................................................... 

    กรุณาใสร่ายละเอียดบุตร หากมีบุตรดว้ยกนั ช่ือบุตร 1. ช่ือ ............................................................................... 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือบุตร 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือบุตร 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    กรุณาใสร่ายละเอียดพ่ีนอ้ง กรณีมีพ่ีนอ้ง 

    ช่ือพ่ีนอ้ง 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือพ่ีนอ้ง 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือพ่ีนอ้ง 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือพ่ีนอ้ง 4. ช่ือ ................................................................................................. 
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    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์  .........................   โทรศพัทบ์า้น ......................... โทรศพัทมื์อถือ ....................................... 
 

 อีเมล ์(ถา้มีกรุณาใสร่ายละเอียด) ................................................................................................................. 
 

 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................... 

 
    ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................ 

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

 
 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) .....................................................................................................................  

 
 ประเภทของงานท่ีดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานท่ีองคก์รท าอยู ่........................................................................ 
 

 โทรศพัท ์ ......................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) .................................................................... 

 

กรณีศึกษาอยู ่ ช่ือสถาบนัการศึกษา .............................................................................................................. 

ท่ีอยูส่ถาบนัการศึกษา .................................................................................................................................. 

รหสัไปรษณีย ์ ...................................       โทรศพัท ์........................................................ 

ระดบัชัน้ / หลกัสูตรการศึกษา .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ................................................  

 

6.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี ..................................  ถึงวนัท่ี .................................. รวม ........... วนั 

 กรณีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร ..................................................................................................... 

 

8.  ทา่นเคยพิมพล์ายน้ิวมือส าหรับย่ืนค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ ครั้งลา่สุด ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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 ตัง้แตว่นัท่ี ...................................................................   

9.  ทา่นเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง ....... ใช ่....... ไมใ่ช ่(กรณีท่ีไมใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรือใครเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ย 

      ของทา่น) ................................................................... 

 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

----------------------------------------------- 


