
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยว � ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยโุรปเหนือ  

เที�ยวเมืองใหม่ๆ ใน สวีเดน นอรเ์วยแ์ละเดนมารก์ 

สวีเดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ ! วนั 

สตอ็คโฮลม์-ออสโล-ฟลมั-กุด๊วานเก้น-โคเปนเฮเก้น 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 

ขอนําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนยุโรปเหนือ สมัผสับรรยากาศที �งดงาม สดูอากาศอนัแสนบรสิทุธิ  กบัแถบสแกนดเินเวยี 

ชม $ ประเทศดงัและเมอืงในแถบนี( ดงันี(.. 
 

Winter Scan 3 Caps 8 Days 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตั (งอยูร่มิชายฝั �งทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั ฉายาว่า “เวนิสแห่ง

ยุโรปเหนือ”เนื �องจากเป็นประเทศที �มเีกาะเลก็เกาะน้อย 

ออสโล  นครหลวงแหง่นอรเ์วย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝั �งทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย เกาะ 56 เกาะ  

                       เกาะใหญ่ที �สดุชื �อมลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยที �มอียูส่วยงามมากและมทีะเลสาบ $5$ แห่งซึ �ง เป็นแหล่งนํ(าจดืที �สาํคญั  
ฟลมั ดนิแดนแห่งเขตชายฝั �งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ �งเป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของนํ( าแขง็เมื �อครั (งที �บรเิวณ

ชายฝั �งทะเลเหล่านั (นยงัเป็นนํ(าแขง็อยู่เกดิการละลาย และกระเทาะจนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิเป็น ธรรมชาตทิี �มี

ความงดงามเป็นอยา่งมาก 

กุด๊วานเก้น หมูบ่า้นท่องเที �ยวเลก็ๆที �ซ่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ที �มคีวามยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสูแ่ผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 

<66 กโิลเมตร กุ๊ดแวนเก็นนั (นเป็นหมู่บ้านที �เลก็นิดเดยีว มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคนเท่านั (น แต่กลบักลายเป็น

เป้าหมายหลกัที �นกัทอ่งเที �ยวจะตอ้งแวะลงเยี �ยมชมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี 

โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชายฝั �งทะเลของประเทศเดนมารก์ ตั (งอยูช่ายฝั �งตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์

 
กําหนดการเดนิทาง  22-29 ต.ค. / 8-15 พ.ย. / 4-11 ธ.ค. 2562 

 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ

22.00 น.  นัดคณะพรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ ชั �น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย 
เจา้หนา้ที�คอยใหค้วามสะดวกเรื�องเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
**กรณีที)บางทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กําหนดการเดนิทางอกีคร ั2งก่อนทําการจองต ั3วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื)องจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ี)และไดม้กีารดําเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมื)อเปลี)ยนฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
การเปลี)ยนแปลงเล็กนอ้ย** 
 

วนัที)สอง กรงุเทพฯ- สตอ๊กโฮลม์-คารส์ตดั (สวเีดน) 

01.10 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุสตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย  เที�ยวบนิที� TG960 
06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอารล์นัดา กรงุสตอ๊กโฮลม์ เมอืงหลวงของประเทศเดนสวเีดน  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระ  
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุสต็อคโฮลม์ Stockholm เมอืงหลวงของประเทศสวเีดน ซึ�งอยูบ่นหมู่
เกาะใหญ่นอ้ยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารก์่อกําเนิดนครอันงามสง่า รมิคลองมากมายจนไดรั้บฉายา” ราชนิี
แหง่ทะเลบอลตคิ” ผา่นชมโรงละคร ทําเนยีบรัฐบาล  
นําทา่นขึ�น ชมววิบนฟเจลกาตนั เนนิสงูรมิทะเลสาบท่านจะเห็นทัศนยีภาพแสนงดงามของทา่เรอืสต๊อคโฮลม์, 
เกาะเมอืงโบราณ, พระบรมมหาราชวงับนเกาะสตาเดนอนัโอโ่ถงงามสงา่ดว้ย 

 สถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส ์ปัจจบุนัเป็นที�เลี�ยงรับรองผูท้ี�ไดรั้บรางวลัโนเบล  
นําท่านชม แกมลา่สแตน (Gamla Stan) หรอืเขตเมอืงเกา่ นําท่าน เขา้ชมศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม ์
City Hall สัญลักษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สรา้งเสร็จปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสรา้งใหญ่ที�สุดของ
ประเทศสวเีดน ในศตวรรษที� 20 เป็นที�ทําการของศาลาวา่การเมอืง และสถานที�สําหรับจัดงานรับรางวัลโนเบล 
ในทกุๆ ปี (ยกเวน้สาขาสนัตภิาพที�มขี ึ�นในออสโล) ตัวตกึที�กอ่สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และตกแตง่ผนัง
ใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้รําที�มลีวดลายฝังหนิโมเสกกวา่ 19 ลา้นชิ�น ขัดผวิหนา้เรยีบแลว้เคลอืบดว้ยทอง 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศลิปินชั �นนําในเวลานั�น 
จากนั�นนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา Vasa-Museum เรอืรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที�กษัตรยิก์ุสตาฟที� 2 
รับสั�งใหส้รา้งเป็นเรอืรบใหญ่ที�สุดในยุโรปในสมัยนั�น แต่เพียง 20 นาทลีงนํ�าเรอืวาซ่าที�ย ิ�งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต ้
ทะเลมากกว่า 300 ปี ถงึไดกู้ข้ ึ�นมา เนื�องจากสามารถรักษาชิ�นส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95% และตกแต่ง
ประดับประดาดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชิ�นเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะที�โดดเดน่โดยตอ้งนําชิ�นสว่นหลายลา้นชิ�นที�
กระจายไปทั�วทอ้งนํ�าแถบนั�นมาปะตดิปะตอ่เหมอืนตอ่โมเดลขนาดยกัษ์ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สําคญัที�สดุแหง่
หนึ�งในโลก และมเีวลาใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ชั �นนําจากยา่นชอ้ปปิ�งของสต็อคโฮลม์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง 
บา่ย นําทา่นออกเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชั�วโมง) 

เมืองที�ตั �งอยู่รมิฝั� งแม่นํ�าคารร์าเวล แม่นํ�าสายที�ยาวที�สุดของสวเีดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื�นชม
ธรรมชาตทิี�สวยงามตลอดการเดนิทาง ผ่านเสน้ทางถนน Fjallgaten ถนนสายที�มีชื�อเสยีงของจุดชมววิที�สวย
ที�สดุของสตอ๊กโฮลม์เป็นถนนเลยีบชายฝั�ง ใหท้า่นชมทัศนยีภาพงดงามที�มองออกไปเห็ทะเลสวยงามและเรอืใบ
ตา่งๆ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูแบบพาโนรามาววิไดอ้ยา่งสวยงาม นําทา่นผา่นชมเมอืงคารล์สตัดเป็นเมอืงสวยงามเล็กๆ 
รมิทะเลสาบแวนเนิรน์ ที�มีชื�อเสยีงเมืองหนึ�งของประเทศสวเีดน ซึ�งอยู่ระหว่างกรุงสต็อคโฮลม์ของประเทศ
สวเีดนและกรุงออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญ่นี� สรา้งเมอืงโดยกษัตริยค์ารล์
ที� 6 ในปี ค.ศ.1604 ชื�อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-Stad ที�นี�มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึ�น
เมื�อปี ค.ศ.1730 จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัดและสะพานหนิ ซึ�งเมืองนี�มีความเป็นชนบท
ดั �งเดมิที�ชาวนอรด์กิอาศยัมาแตโ่บราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

คํ)า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี  
จากนั�นนําทา่นเขา้ที�พัก Best Western Gustaf Froeding Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที)สาม คารล์สตดั (สวเีดน)-ออสโล-กอล (นอรเ์วย)์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูก่รุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) นครหลวง
แสนสวยรมิชายฝั� งทะเลออสโลฟยอร์ดที�มีบรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยที�มีอยู่มากมาย สรา้ง
ทศันยีภาพที�งดงามเกนิบรรยาย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูส่กจัีkมพห์รอืลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน สถานที�แขง่ขนักฬีาโอลมิปิคฤดหูนาวที�ปกต ิจะมี

ขึ�นในชว่งเดอืนมนีาคม และใชเ้ป็นที�ชมุนุมแขง่ขนัของนักเลน่สกทีั�วโลก สามารถจุคนไดร้ว่มหนึ�งแสนคน  
สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาที�มชี ื�อเสยีงของนอรเ์วย ์
เมอืงแหง่ปากประตสููด่นิแดนแหง่ฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนยิมในเขตของประเทศ และยงั เป็นเมืองที�
ยงัคงรักษาจารตีวัฒนธรรมรปูลักษณ์ดั �งเดมิของหมูบ่า้นชนชาวนอรส์ในตน้ครสิตศ์ตวรรษที� 19 (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชั�วโมง) 
จากนั�นนําทา่นเขา้ที�พัก Pers Hotel in Atrium หรอืระดบัเทยีบเทา่  
(กรณีที�เมอืงกอลไมม่หีอ้งวา่งจะเปลี�ยน มาพักในเมอืงเกโลแทนในระดบัเดยีวกนั) 

คํ)า รับประทานอาหารคํ�าที�โรงแรม  
จากนั�นใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

วนัที)ส ี)  กอล-กดุวานเกน้-ลอ่งเรอืชมฟยอรด์-ฟลมั-ออสโล (นอรเ์วย)์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเมอืงกุ๊ดวานเกน้ Gudvangen หมู่บา้นท่องเที�ยวเล็กๆ ที�ซ่อนตัวอยู่ในเขตซองน์
อ็อกฟยอรด์าเน ฟยอรด์ที�มคีวามยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสูแ่ผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวานเกน้นั�น
เป็นหมู่บา้นที�เล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักรอ้ยคนเท่านั�น แต่กลับกลายเป็นเป้าหมายหลักที�
นักทอ่งเที�ยวจะตอ้งแวะลงเยี�ยมชมเป็นจํานวนมากในแตล่ะปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื�นเมอืง 
บา่ย นําท่าน ลอ่งเรอืชื)นชมความงามทางธรรมชาต ิที�สรา้งสรรคไ์วใ้หท้่านชื�นชมอย่างเต็มอิ�ม ตลอด เสน้ทาง

ทา่นจะไดช้ื�นชมกบัแหลง่ฟยอรด์ที�มธีรรมชาตขิองขนุเขาที�งดงาม สงบเงยีบ ทั �งนํ�าตกอันหลากหลาย ที�กระเซ็น
ละอองนํ�าจากเขาสงูใหญสู่เ่บื�องลา่ง ตลอดจนทะเลสาบสฟ้ีาออ่นสลับกบัตน้สนอันยิ�งใหญเ่หนอืคําบรรยาย ทา่น
จะไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันตระการตากับจนกระทั�งถงึเมอืงฟลมั Flam ดนิแดนแห่งเขตชายฝั�งทะเล
แบบฟยอรด์ ของนอรเวย ์ซึ�งเป็นลักษณะของการเกดิการกัดเซาะของนํ�าแข็งเมื�อครั �งที�บรเิวณชายฝั�งทะเล
เหลา่นั�นยังเป็นนํ�าแข็งอยู ่เกดิการละลายและกระเทาะ จนมลีักษณะเวา้แหวง่เขา้มาในแผ่นดนิเป็นธรรมชาตทิี�มี
ความงดงามอยา่งมาก  รถโคช้รอรับทา่เรอื 
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุออสโล นครหลวงแหง่ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสนสวมรมิชายฝั�งทะเล
ออสโลฟยอรด์ที�มบีรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยที�มอียูม่ากมาย สรา้งทัศนียภาพที�งดงามเกนิบรรยาย  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชั�วโมง) ผา่นชมทัศนยีภาของธรรมชาตงิดงามตลอดการเดนิทาง 

คํ)า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจนี 
จากนั�นนําทา่นเขา้ที�พัก Scandic Gardemoen Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัที)หา้  ออสโล (นอรเ์วย)์-ลอ่งเรอื DFDS  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําท่าน ผ่านชม ทําเนยีบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาท ิ
National Theatre, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเกา่ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ยา่นเอเคอรบ์รคู Aker 
Brygge และที�ตั �งของศาลาว่าการ City Hall แนวอารต์เดคโค่ สถาปัตยกรรมที�ดูทันสมัยประดับไปดว้ยนํ�าพ ุ 
สวนและประตมิากรรมเตมิแต่งใหดู้กลมกลนื ใกลก้ันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที�ที�มกีารจัดแสดง
เกี�ยวกับผูท้ี�ไดรั้บรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า ที�ถูกสรา้งขึ�นมาใหม่ดว้ยแนวคิด
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย และนําท่านชมสวน ปฏมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของ
ปฏมิากร ที�นําผลงานของ กสุตาฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิากรชื�อดงัที�ไดรั้บอนุญาตใหนํ้าผลงานมา จั ด แ ส ด ง
อย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร ์ทที่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลทิ รูปปั�นวัฏจักรของชวีติมนุษยส์งูถงึ 17 
เมตร ที�เป็นรปูคนจํานวนมากมายปีนป่ายกนัอยูบ่นเสา ชมผลงานนํ2าพวุงจรชวีติ ที�มคีวามหมายสอนใจ  
จากนั�นใหท้า่นเดนิเลน่และ ชอ้ปปิ2 งยา่นถนนคารล์โจฮนัสเ์กท ยา่นถนนคนเดนิที�มสีนิคา้ของฝากที�เป็นที�นยิม
ของนักท่องเที�ยว อาทิ เครื�องครัว  พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่สนิคา้และของที�ระลึกต่างๆ มีราคาค่อนขา้งสูง 
เนื�องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศที�มคีา่ครองชพีสงูที�สดุในโลกประเทศหนึ�ง 
 **อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  เพื)อความสะดวกในการเดนิเลน่ชมเมอืงหรอืเลอืก
ซื2อสนิคา้ตา่งๆ ** 

บา่ย สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูท่า่เรอื เพื�อนําท่าน ลอ่งเรอืสําราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรงุออสโล 
ประเทศนอรเ์วย ์สูก่รุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ DFDS เป็นเรอืสําราญอันโอ่อ่าขนาดใหญ่ ที�พรั�งพรอ้มไป
ดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผับ บาร ์หอ้งซาวน์น่า รา้นคา้ปลอดภาษี หอ้งเล่มเกมส ์เป็นตน้ 
เชญิพักผ่อนเดนิเล่นบนเรอื กอ่นขึ�นชมววิสวยยามเมื�อเรอืถอนสมอ และรับประทานอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ตใ์นเรอื 
พรอ้มพักคา้งคนืบนเรอืสําราญนี� อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืชมทัศนยีภาพอันสวยงามบนดาดฟ้าเรอื หรอืชอ้ป
ปิ�งสนิคา้ปลอดภาษี        



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คํ)า รบัประทานอาหารคํ)า ณ หอ้งอาหารของเรอืแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิกบัเมนูอาหารหลากหลายและ
เครื)องดื)ม Soft Drink  

 เขา้พกับนเรอืสาํราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) หอ้งพกัคูแ่บบ 2 Berth Inside 

Cabin อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที)หก เรอื DFDS-โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนเรอื 
เรอืเทยีบท่า เมอืงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมารก์ นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋า
สมัภาระ รถโคช้รอรับที�ทา่เรอื นําทา่นชมเมอืงโคเปนเฮเกน้ เมอืงที�มบีรรยากาศสวยซึ�ง และ ส ง่ า ง าม ดั ง เมื อ ง
แห่งเทพนิยาย โคเปนเฮเกน้เป็นทั �งเมืองหลวงและเมืองชายฝั� งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั �งอยู่ชายฝั� ง
ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์และเป็นยา่นธรุกจิที�สําคญั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
บา่ย นําท่านชม จตัุรสัอมาเลยีนบอรก์พาเลสและซิตี2ฮอลลห์รอืศาลาว่าการเมอืง ถ่ายรูปภับภายนอกของ

ปราสาทอมาเลี�ยนบอรก์ ที�ประทับของเหลา่ราชวงศแ์หง่เดนมารก์ เป็นอาคารแฝดสี�หลังที�ภายนอกของอาคารมี
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสคิสวยงาม และถา่ยรปูคูก่บั เงอืกนอ้ยลติเต ิ2ลเมอรเ์มด สญัลักษณ์ของเมอืงซึ�งยังคง
นั�งเศรา้รอเจา้ชาย ตามเนื�อเรื�องในเทพนยิายอันลอืลั�นของนักเล่านทิานระดับโลก ฮันสค์รสิเตยีน-แอนเดอรส์ัน 
โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก บรเิวอร-์จาค็อบเซน่ เจา้ของมลูนธิคิารล์สเบริก์ ใกลก้ันเป็นยา่นท่าเรอืขนาดใหญ่ ที�
มเีรอืสนิคา้และเรอืสําราญจอดเดน่เป็นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ นํ 2าพุเกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละ
กบับตุรชายที�รว่มสรา้งเกาะซแีลนดข์ึ�นมา 
 จากนั�นใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้แบรนดเ์นมและอื�นๆ ยา่นชอ้ปปิ2 ง Stroget ยา่นชอ้ปปิ�งที�มชี ื�อเสยีงและ
เกา่แกท่ี�สดุใจกลางกรงุโคเปนเฮเกน้ ที�มรีา้นคา้มากมายกวา่ 100 รา้นคา้   
**รบัประทานอาหารคํ)า ตามอธัยาศยั เพื)อความสะดวกในการเดนิเลน่หรอืเลอืกซื2อสนิคา้ตา่งๆ ** 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Zleep Hotel Copenhagen City หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที)เจ็ด โคเปนเฮเกน้-สนามบนิ (เดนมารก์)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําทา่นเชค็เอา๊ทจ์ากที�พัก  
10.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโคเปนเฮเกน้   
13.50 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสาย การบนิไทย เที�ยวบนิที� TG951  
 

วนัที)แปด สนามบนิสวุรรณภูม ิ

06.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ.. 
**กรณีที)บางทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กาํหนดการเดนิทางอกีคร ั2งกอ่นทําการจองต ั3วโดยสารสว่นตวัของทา่น เนื)องจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ี)และไดม้กีารดําเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมื)อเปลี)ยนฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลี)ยนแปลงเล็กนอ้ย** 

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



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลี)ยน ขึ2นอยูก่บัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อาทเิช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  สภาพ
อากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  การปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ ซึ)งอาจมกีารปรบัเปลี)ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยจะคาํนงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่เดนิทาง 22-29 ต.ค. / 8-15 พ.ย. / 4-11 ธ.ค.2562 
 

Winter Scan 3 Caps 8 days 
สวเีดน-นอรเ์วย-์เดนมารก์ 8 วนั / TG 

ราคารวมต ั3ว ราคาไมร่วมต ั3ว 

ราคาผูใ้หญ ่ทา่นละ 51,900 29,900 

เด็กอายตุํ)ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900 29,900 

เด็กอายตุํ)ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  
(มเีตยีงเสรมิ) 

47,900 27,900 

พกัเดี)ยวเพิ)ม ทา่นละ 8,500 8,500 

**ราคานี2รวมรายการทวัร ์ต ั3วเครื)องบนิ** 
**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,000 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิ)นและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท   
ชําระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิsในการเรยีกเก็บคา่ภาษนํี 2ามนั  ในกรณีที)สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ)มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ)ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
 
หมายเหต ุ
• อัตราคา่เดนิทางนี�ตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารที�เป็น ผูใ้หญจ่ํานวนไมต่ํ)ากวา่ 25 ทา่น และจะตอ้งชําระมัดจํา หลังจากไดรั้บการ

ยนืยนัการจองทัวรท์นัท ีทา่นละ 20,000 บาท 
• กรณีท่านที�มีตั{วของสายการบนิอื�นหรอืร่วมเดนิทางโดยไม่ใชต้ั{วโดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษัิททัวร ์ กรุณา

ตรวจสอบวันและเวลาการเดนิทางของท่านและแจง้ล่วงหนา้เนื�องจากมกีารเกี�ยวขอ้งกับการยื�นวซีา่ ซึ�งผูเ้ดนิทางไม่สามารถ
ยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• ท่านที�ตอ้งการอยู่ต่อ ท่านสามารถแจง้กับเจา้หนา้ที�ทัวรไ์ด ้อยู่ต่อไดไ้ม่เกนิ 7 วัน นับจากวันกลับออกจากยุโรปค่าธรรมเนีย
ทา่นละ 4,500 บาท ไม่ยนืยันวันและเวลาไดจ้นกวา่จะมกีารยนืยันการจองจากสายการบนิและขึ�นอยูก่ับตารางการบนิ และไม่
สามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะไดเ้ชน่กัน จะตอ้งพจิารณาจํานวนวันที�ท่านพักดว้ยวา่ท่านอยู่ที�ไหนนานเป็นพเิศษ เพราะมผีลต่อ
การยื�นคํารอ้งขอวซีา่ กรณีเดนิทางกับคณะ กรณีการอยูต่่อของผูเ้ดนิทางและไม่ไดย้ื�นวซีา่ที�เดยีวกันกับหมู่คณะ ท่านจะตอ้ง
ดําเนนิการยื�นวซีา่ ณ สถานทตูประเทศนั�นๆ ดว้ยตวัเอง 

• การดําเนนิการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวมประมาณ 15 วันทําการ ดังนั�นจงึขอความร่วมมอืในการจัดเตรยีม
เอกสารสําหรับการยื�นขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ ทั �งนี�เพื�อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วในการดําเนนิการขอวซีา่และ
ทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ที�สถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิ�วมอื 

 
อตัรานี2รวมบรกิาร 
• คา่ตั{วเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-สต็อคโฮลม์ // โคเปนเฮเกน้-กรงุเทพฯ ชั �นประหยดั 
• คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
• คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการและคา่รถรับสง่ระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
• คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ�งเด็กอายตํุ�ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นั�น ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื�นๆ อันเกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตั{วโดยสาร
, คา่ที�พัก, คา่อาหารหรอือื�นๆ ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษัิทประกนัฯ) 

• ค่าภาษีนํ�ามันเชื�อเพลงิและค่าประกันภัยการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ�งเป็นอัตราเรยีกเก็บณ วันที� 2 พ.ค.
2562 หากมเีพิ�มเตมิภายหลังหรอือัตราการผกผันคา่นํ�ามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารชําระเพิ�มตามกฏและเงื�อนไขของสายการ
บนิ   

• ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
อตัรานี2ไมร่วมบรกิาร 
• คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนยีมการยื)นวซี่าเชงเกน้และคา่ดําเนนิการดา้นการนดัหมายและเอกสารทา่นละ 4,000 บาท (ชําระพรอ้ม

คา่ทวัรส์ว่นที)เหลอืกอ่นออกเดนิทาง) 
• คา่ทปิพนกังานขบัรถ, คา่ทปิไกดท์อ้งถิ)นในพระราชวงัและเขตเมอืงเกา่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี)เดนิทางไปพรอ้ม

คณะ ประมาณทา่นละ 1,800 บาท ชําระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที)เหลอืกอ่นออกเดนิทาง) 
• คา่บรกิารยกกระเป๋าทกุแหง่ ทา่นจะตอ้งดแูลทรัพยส์นิและกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 
• คา่นํ�าดื�มระหวา่งทัวร ์(ไมม่แีจกนํ�าดื�มระหวา่งทัวร)์  
• คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่นํ�ามัน, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที�เกี�ยวกบัวซีา่ หรอือื�นๆ 
ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าประกันอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทัวร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิภัยธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรัพยส์นิ หรอื
เที�ยวบนิลา่ชา้หรอืทรัพยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
การชําระเงนิ  

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่าน สําหรับการจองทัวร ์โดยเรยีกเก็บ
ทันทหีลังจากการจองทัวร ์สว่นที�เหลอืจะขอเก็บทั �งหมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันทําการ มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ จะขอสงวน
สทิธิ}ในการคนืเงนิคา่มัดจําทั �งหมด 
 
การยกเลกิ 

� หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วันทําการแต่ไม่เกนิ 90 วันทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืเงนิมัดจําคา่ตั{วโดยสารของท่าน
นั�นๆ (เงื�อนไขคา่มัดจําตามที�ทางสายการบนิเรยีกเก็บ) 

� หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ}ในการคนืเงนิมัดจําทั �งหมด 
� หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ}ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ั �งหมด 
� หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื�นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัต ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระคา่มัดจํา 20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที�สถานทูต

เรยีกเก็บ 
� หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั{วโดยสารเครื�องบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืคา่มัดจํา  
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั{วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืคา่ทัวรท์ั �งหมด  
 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พักในต่างประเทศ  
เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภัยธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี
เหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดรั้บการยนืยัน
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศที�บรษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที�กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คน

ตา่งดา้วที�พํานักอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรับผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามที�สายการบนิกําหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเที�ยวบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทัวร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้�ากว่ามาตรฐานได ้
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ}ไม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในนํ�าหนักสว่นที�
เกนิ 

o ทา่นที�มอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นที�ตอ้งการความชว่ยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านที�ตอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้ตั �งแต่เริ�มจองทัวร ์
เนื�องจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดรั้บความสะดวก
สําหรับผูท้ี�มปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�ชดัเจนใน
เรื�องการสบูบหุรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

o กรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที�ตอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความ
จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการกําหนดตลอดทั �งปี หรอืกําหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที�
สถานที�เขา้ชมนั�นๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทางออนไลน ์โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดังกล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนั�น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนั�นๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื�องจากไดช้ําระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึ�งเป็นชว่งวันหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั�น
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 
ขอ้มลูเพิ)มเตมิเรื)องโรงแรมที)พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพัก
อาจจะไม่ตดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดี)ยว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดี)ยว กรณี
ที)มา 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  
3. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ}ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่ง

อาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยื)นขอวซีา่ที)สถานทตูนอรเ์วย)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 15-20 วนั 

-    ผูย้ ื)นคาํรอ้งขอวซีา่ทกุทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัทา่นเองเพื)อ ถา่ยรปู และสแกนนิ2วมอื ที)สถานทตูหรอืศนูยย์ ื)น
วซีา่ของสถานทูตน ั2นๆ ตามวนัและเวลานดัหมาย ซึ)งจะตอ้งมกีารนดัหมายไวล้ว่งหนา้ และไมส่ามารถยนืยนัไดห้าก
ไมม่กีารทํานดัหมายไวก้อ่น (วนัและเวลานดัหมายเป็นไปตามกฎและเงื)อนไขของสถานทตูน ั2นๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พื)อทําการนดัหมายการยื)นวซีา่ 
-    ในวนัยื)นวซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารที)ครบถว้น แลว้นําเอกสารมาแนบยื)นเพิ)มเตมิในวนันดัหมายยื)นและหากมี

คา่ใชจ้่ายในการถ่ายเอกสารหรอืแปลเอกสารหรอืถ่ายรูปเพิ)มเตมิใดๆ ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูชํ้าระคา่ใชจ้่ายน ั2นๆ 
ดว้ยตนเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํ)ากวา่ 6 เดอืน  

• โดยนับวันเริ�มเดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี�สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 
เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ี�กองหนังสอืเดนิทาง  

• หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้   
• หากท่านเปลี�ยนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่  
• ท่านที�มีปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้ับบรษัิททัวร ์หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ  
 

� รูปถ่าย สขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จํานวน 2 รูป เนน้ขนาด
ใบหนา้  

• ฉากหลงัสขีาวเทา่นั�น เนื�องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวี
ซา่ (ไมค่วรสวมเสื�อสขีาว)   

• รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอื
เครื�องประดับบดบังหนา้ตา, หา้มใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรอืบิkกอายส ์** 

 
� สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

• กรณีเป็นเด็ก อายตุํ)ากวา่ 20 ปี  
• ใชสํ้าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
 

� หมายเลขโทรศพัทท์ี)สามารถตดิตอ่ไดท้ ั2งเบอรท์ ี)ทํางาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
� สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นที�สมรสแลว้  
� สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนชื�อ 
� สําเนาใบเปลี�ยนนามสกลุ กรณีทา่นที�มกีารเปลี�ยนนามสกลุ 
� สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นที�หยา่แลว้  

***สิ)งที)ทา่นควรทราบกอ่นยื)นวซีา่*** 

1. สถานทตูนอรเ์วยไ์มอ่นุญาตใหผู้ส้มัครดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งที�สถานทตูพจิารณาวซีา่  
2. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�

ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 
3. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยให ้

การพจิารณาของสถานทตูงา่ยยิ�งขึ�น 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางทา่นใดมกีารใชห้นังสอืเดนิทางเดนิทางระหวา่งกรุป๊ยื�นวซีา่ ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื�อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
� หนงัสอืรบัรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชี2การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

• กรณีลกูจา้ง  
ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิทที�ทํางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั�น (ตัวจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทํางาน, 
อัตราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ และมรีายละเอยีดเกี)ยวกบัการระบุวนัลางานใหช้ดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชดัเจนดว้ย  

• กรณีมอีาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรับรองการทํางานจะตอ้งคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั�น (ตัวจรงิ) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วันเดอืนปีที�เริ�มทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการ
งานที)ระบวุนัลาและ สาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชุด 

• กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนาธุรกจิการคา้ หรอื สําเนาหนังสอืรับรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมตํ่�ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีทา่นที)เป็นแมบ่า้น   
 - หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 
- หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงสําเนาสตูบิตัรบตุร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชี�แจง
เกี�ยวกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

• กรณีท่านที)ว่างงาน / ไม่มรีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี�แจงการรับรองคา่ใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสัมพันธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสัมพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ (กรณีนี�หาก
ความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื�นคํารอ้งขอวซีา่นี�)   

• กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 
ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรียนหรอืจากสถาบัน  เป็น
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สําเนาสมดุรายงานประจําตัวนักเรยีนหรอืสําเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

� หลกัฐานการเงนิ   
• ใช ้สําเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัวแสดงชื�อเจา้ของบัญช ีของธนาคารใดๆ  
• ถา่ยสําเนาทุกหนา้ยอ้นหลัง 6 เดอืน และปรับสมุดอัพเดทถงึเดอืนปัจจุบันที�สดุเท่าที�จะทําไดห้รอืไม่ตํ�ากวา่ 15 วัน

นับจากวนันัดหมายยื�นวซีา่ พรอ้มสาํเนาหนา้บัญชหีนา้แรกที�มชีื�อเจา้ของบญัช ี
• หากรายการปรับสมุดบัญชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลังไม่ตํ�ากวา่ 6 

เดือนและปรับยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ�ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื�นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยังคงไม่มีการ
เคลื�อนไหวทุกเดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี�แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจรงิ 
อาท ิไมม่กีารเคลื�อนไหวเนื�องจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอื�นๆ ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

• หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรุณาสําเนาหนา้แรกที�มชี ื�อเจา้ของบัญชขีองเล่มเก่าที�ต่อ พรอ้มกับตัวเลขบัญชี
เงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

• กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสําเนาสมุดบัญชอีื�นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจํา 
เป็นตน้ 

• กรณีรับรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสอืรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและตอ้งทําจดหมายรับรอง
คา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครัวพรอ้มระบคุวามสมัพันธช์ี�แจงตอ่สถานทตูดว้ย อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสํีาเนาสมุดบัญชกีารเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย 
ฝ่ายที�มกีารเงนิมากกวา่จะตอ้งขอหนังสอืรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชี�แจงเพื�อรับรองการเงนิพรอ้ม
ระบชุื�อและความสมัพันธช์ี�แจงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี ***  

ท ั2งนี2เพื)อแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอที)จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น 
เมื)อกลบัสูภู่มลิาํเนา 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� กรณีเด็กอายตุํ)ากวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  
• จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
• หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคัดฉบับจรงิจาก
อําเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

• หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคัดฉบับจรงิจาก
อําเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

• หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ั2งกบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มชี�แจงระบคุวามสมัพันธก์บัผูป้กครองที�ไปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที�
อาจจะเกดิขึ�นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

• กรณีเด็กที)บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิท ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการแจง้สถานทูต ยกเลกิวี
ซา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมื�อท่านไดช้ําระเงนิค่ามัดจําหรอืทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยื�นวซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หาก
กรณีท่านที�ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวันยื�นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ัน ท่านนั�น
จะตอ้งมายื�นเดี�ยวและแสดงตวัที�สถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  *** 
*** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยังประเทศตามที�
ระบุเท่านั�น การปฏเิสธวซีา่อันเนื�องมาจากหลักฐานในการขอยื�นวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงคใ์นการยื�นขอวซีา่ท่องเที�ยว 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ}ในการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้่านหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 
20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดนิทางเป็นหลกั                  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

**** ขอ้มลูที)ทา่นใหร้ายละเอยีดน ั2น จะตอ้งเป็นไปอยา่งละเอยีดและเป็นขอ้มลูที)เป็นความจรงิเทา่น ั2น เนื)องจาก
นอรเ์วย ์จะตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบเพื)อทําการนดัหมาย  

และขอ้มลูจะถกูสง่ไปยงัสถานทตูนอรเ์วยก์อ่นวนันดัหมายยื)น  
กรณุาสง่แบบฟอรม์นี2พรอ้มกบัหนา้สําเนาหนงัสอืเดนิทางของทา่นประกอบกนั **** 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพื)อใหเ้กดิความสะดวกและถกูตอ้งในการทําออนไลนต์อ่ไป อยา่ปลอ่ยวา่ง
ไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนและกรณุาระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
1.  ชื�อ-สกลุ (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

ชื�อ-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลี�ยนชื�อหรอืชื�อ-สกลุเดมิ กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย) 

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

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ........... แตง่งานจดทะเบยีน   ............ แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน    

                    ........ หยา่    ........ หมา้ย 

กรณีสมรส แลว้ กรณุาแจง้ วัน-เดอืน-ปี ที�สมรส (กรณีมทีะเบยีนสมรส ใสร่ายละเอยีดตามทะเบยีนสมรส) 

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

(กรณีไมม่ทีะเบยีนสมรส หรอือยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา ใสร่ายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ครา่วๆ ที�เริ�มอยูก่นิฉันทส์าม-ีภรรยา)  

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

(กรณีสถานภาพหยา่ ใสร่ายละเอยีดวัน-เดอืน-ปี ตามใบหยา่) 

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

(กรณีสถานภาพแยกกนัอยู ่ใสร่ายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ครา่วๆ) 

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

3. กรณีทา่นที�แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่็ตาม กรณุากรอกรายละเอยีดของคู ่สาม-ีภรรยา 

ชื�อ-นามสกลุ ................................................................................................................................................. 

วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา .............................................. สถานที�เกดิ สาม-ีภรรยา ....................................................  

สญัชาต ิ...................................................................... 

กรณุาใสร่ายละเอยีดบตุร หากมบีตุรดว้ยกนั  

ชื�อบตุร 1. ชื�อ ................................................................................................................................................ 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................................. สถานที�เกดิ ......................................... สญัชาต ิ.......................... 

ชื�อบตุร 2. ชื�อ ................................................................................................................................................

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................................. สถานที�เกดิ ......................................... สญัชาต ิ.......................... 

ชื�อบตุร 3. ชื�อ ................................................................................................................................................ 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................................. สถานที�เกดิ ......................................... สญัชาต ิ.......................... 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรณุาใสร่ายละเอยีดพี�นอ้ง กรณีมพีี�นอ้ง 

ชื�อพี�นอ้ง 1. ชื�อ .............................................................................................................................................. 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................................สถานที�เกดิ .......................................... สญัชาต ิ........................... 

ชื�อพี�นอ้ง 2. ชื�อ .............................................................................................................................................. 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................................สถานที�เกดิ .......................................... สญัชาต ิ........................... 

ชื�อพี�นอ้ง 3. ชื�อ .............................................................................................................................................. 

วนั-เดอืน-ปีเกดิ ............................................สถานที�เกดิ .......................................... สญัชาต ิ........................... 

4.  ที�อยูปั่จจบุนั(ภาษาองักฤษ) 

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

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

โทรศพัทบ์า้น .............................................................. โทรศพัทม์อืถอื ............................................................ 

อเีมล ์(ถา้มกีรณุาใสร่ายละเอยีด) ....................................................................................................................... 

5.  ชื�อสถานที�ทํางาน (ภาษาอังกฤษ) 

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

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน (ภาษาองักฤษ) 

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

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

ตําแหน่งหนา้ที� (ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................... 

ประเภทของงานที�ดแูลรับผดิชอบ/ประเภทของงานที�องคก์รทําอยู ่ 

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

โทรศพัท ์.............................................................. หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี.................................................. 

กรณีศกึษาอยู ่ ชื�อสถาบนัการศกึษา ................................................................................................................. 

ที�อยูส่ถาบนัการศกึษา 

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

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

ระดบัชั �น / หลกัสตูรการศกึษา .........................................................................................................................   

กรณีอดุมศกึษา ศกึษาคณะใด ...................................................... สาขา/ภาควชิา .............................................. 

6.  ชื�อบคุคลที�รว่มเดนิทางไปดว้ย

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

ความสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มครั �งนี� (ระบ)ุ ..........................................................................................................          

7.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยโุรปครั �งสดุทา้ยหรอืไม ่    ...................... ไมเ่คย ...................... เคย (กรณีที�เคยใหร้ะบวุนัที�) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตั �งแตว่นัที� ...................................................... ถงึวนัที� ................................................ รวม ...................... วนั 

กรณีเคยไดว้ซีา่เชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร ........................................................................................................  

8.  ทา่นเคยพมิพล์ายนิ�วมอืสําหรับยื�นคํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ ครั �งลา่สดุ ........................ ไมเ่คย ........................ เคย  

(กรณีที�เคยใหร้ะบวุนัที�) ตั �งแตวั่นที� .....................................................................................................................  

9.  ทา่นเป็นผูด้แูลคา่ใชจ้่ายดว้ยตัวทา่นเอง ...................... ใช ่...................... ไมใ่ช ่ 

(กรณีที�ไมใ่ชใ่หร้ะบบุคุคลหรอืใครเป็นผูด้แูลคา่ใชจ้่ายของทา่น) 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตัวทา่นเองหรอืไม ่ .................. ตวัเอง  ........... มผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย 

(กรณีที�มผีูส้นัสนุนคา่ใชจ้่ายใหร้ะบผุูส้นับสนุนคา่ใชจ้่ายของทา่นและระบคุวามสมัพันธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้่ายของทา่นคอื 

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

ความสมัพันธก์บัทา่น 

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

 
เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม ่  ................... เดนิทางดว้ยกนั   ..................... ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

 

 

 


