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นําทา่นเที	ยวสแกนดเินเวยีครบ 4 เมอืงหลวงในราคาสดุพเิศษ สมัผสัความงามของกรงุโคเปนเฮเกน้(Copehagen)  

ถา่ยรูปกับพระราชวงัอามาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) และรปูปั4นนางเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) 

เพลดิเพลนิกับการล่องเรอืสําราญ DFDS และ SILJALINE  ชมกรุงออสโล(Oslo) ตื	นตาตื	นใจกับสวน

ประตมิากรรมวกิลนัด ์(Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski 

jump arena) สถานที	จัดการแข่งขันกีฬาโอลมิปิกฤดูหนาวในปี 1952 แวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการกรุง          

สต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานที	เลี0ยงรับรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

     กาํหนดการเดนิทาง    21-27 ม.ิย. 6-12,17-23 ก.ย.11-17 ต.ค. 2558 

                                    5-11 ก.ค.,9-15,23-29 ส.ค.2558 

D1. กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ- โคเปนเฮเกน้ 

D2. โคเปนเฮเกน – ลติเต ิ4ลเมอรเ์มด – เรอื DFDS 

D3. ออสโล – ประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์- ชอ้ปปิ4 ง 

D4. ออสโล – คาลสตทั – สตอกโฮลม์ 

D5. กรงุสตอกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวก ิ4ง - เรอื SILJA LINE      

SCANDINAVIA 4 CAPITALS 
เดนมารค์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์ สวเีดน     

7 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิ ฟินนแ์อร ์(AY) 
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D6. กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

D7. กรงุเทพฯ 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน  

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้

ประตู 4   เคานเ์ตอร ์G สายการบนิฟินนแ์อร ์ พบเจา้หนา้ที	จากที	จะคอยอํานวย

ความสะดวกใหก้ับทา่น 

 

08.55 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เท ีkยวบนิทีk AY 090   

15.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)   แวะ

พักเพื	อรอเปลี	ยนเครื	อง 

 

17.45 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เท ีkยวบนิทีk AY 667  

18.25 น. ถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน (Copehagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

ผ่านขั 0นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  นําท่านเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเมอืง

หลวงและเมืองที	ใหญ่ที	สุดของประเทศเดนมารก์ (เวลาทอ้งถิ	นชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชั	วโมง) 

 

คํkา รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี 

 นําเขา้สูท่ี	พัก โรงแรม AC MARRIOTT BELLA SKY หรอืเทยีบเทา่ 

 (เพืkอความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัทีkสองของการเดนิทาง    โคเปนเฮเกน – ลติเติ4ลเมอรเ์มด – นํ 4าพุเกฟิออน – เรอื DFDS 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเที	ยวชมเมอืงโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปกับพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์

(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที	ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์

แห่งเดนมารก์ ชมบรเิวณจตัุรสัซติ ี4ฮอลล ์(City Hall) ถ่ายรูปคูก่ับเงอืกนอ้ย

(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็นยา่นท่าเรอืขนาดใหญ่ที	มี

เรือสนิคา้และเรือสําราญเทียบท่าอยู่ ชมนํ4าพุแห่งราชนิเีกฟิออน(Gefion 

Fountain)  มตํีานานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิCดลบันดาลใหพ้ระนาง

กอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื	อไถ

พื0นดนิขึ0นมาจากใตนํ้0า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวันนี0 " 

 

เทีkยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื0นเมอืง 

บา่ย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ0งสนิคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิ0ง 

ที	ยาวที	สดุในโลก เริ	มจากศาลาว่าการเมอืงไปสิ0นสดุที	 Kongens Nytorv ที	มี

สนิคา้แบรนดเ์นมชื	อดัง อาท ิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 

Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  
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15.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื	อลงเร ือสําราญ DFDS (Scandinavian 

Seaway) ที	พรั	งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง 

Sauna, Spa ฯลฯ  

 

16.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ผ่านน่านนํ0า

ของเดนมารก์และสวเีดน 

 

คํkา รับประทานอาหารคํ	าแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื อาหารพื0นเมอืง 

 พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

[Inside cabin หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง] 

วนัทีkสามของการเดนิทาง    ออสโล – ประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์- ชอ้ปปิ4 ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารบนเรอืสาํราญ   

09.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 

เมอืงที	ถูกสถาปนาขึ0นเมื	อประมาณ 60 ปี แต่มปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลังกว่า 900 

ปี นําท่านชมสวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด ์(Vigeland Sculpture 

Park) ความพเิศษของสวนแห่งนี0อยู่ที	ผลงานศลิปะประตมิากรรม การแกะสลัก

รูปเหมอืนจากหนิแกรนติ และการหลอ่รปูคนดว้ยสํารดิ ในเรื	องราวเกี	ยวกับวัฏจักร

ชวีติมนุษย ์เป็นผลงานของกสุตาฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิากรชาวนอรเ์วยช์ื	อดัง อกี

ทั 0งสวนนี0ยังไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสวนประตมิากรรมที	ใหญ่ที	สุดในโลก จากนั0น

นําท่านชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump 

arena) นี0ตั 0งสงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที	จัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก

ฤดหูนาวในปี 1952  

 

เทีkยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นชอ้ปปิ4 งยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท (Karl Johangen Gate) ยา่นถนน

คนเดนิ สนิคา้ของฝากที	เป็นที	นยิมของนักท่องเที	ยวคอื เครื	องครัว พวงกุญแจ 

เป็นตน้ แต่สนิคา้และของที	ระลกึต่างๆ มรีาคาค่อนขา้งสงู เนื	องจากนอรเ์วยเ์ป็น

ประเทศที	มคีา่ครองชพีสงูที	สดุในโลกประเทศหนึ	ง  

 

คํkา รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําเขา้สูท่ี	พัก โรงแรม RADISSON BLU NYDALEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีkส ีkของการเดนิทาง    ออสโล – คาลสตทั – สต็อคโฮลม์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบ

อยูร่ะหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี0 สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที	 9 

ระยะทาง 220  กม. 
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(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื	อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad 

ที	นี	มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึ0นเมื	อปี 1730,จัตุรัสใจกลางเมอืง,ศาลากลาง

ประจําจังหวัด และสะพานหนิ  

เทีkยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูก่รงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญแ่สนสวยของ

ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที	สดุในสแกนดเินเวีย จน

ไดรั้บขนานนามวา่ ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที	

โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake 

Malaren) ทําใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที	สวยที	สุดแห่งหนึ	งของโลก     

กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงที	ตั 0งอยู่บนพื0นนํ0า มี

สถานที	สําคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา,พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง,มหาวหิารแห่งเมอืง,

พระราชวังหลวงและพธิเีปลี	ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรัุสกวา้ง เป็นตน้   

ระยะทาง 309  กม. 

 

คํkา รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 นําเขา้สูท่ี	พัก โรงแรม ELITE PALACE หรอืเทยีบเทา่  

(เพืkอความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัทีkหา้ของการเดนิทาง    กรุงสต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ4ง - เรอื SILJA LINE      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. นําท่านชมบริเวณดา้นนอกศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall)           

ซึ	งใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชื	อดังของสวีเดน คอื Ragnar 

Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้ง

เสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที	 10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมพีธิี

เลี0ยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

 

เทีkยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที	ถูกกูข้ ึ0นมาใน

ศตวรรษที	 17 เนื	องจากสามารถรักษาชิ0นส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 

เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยช ิ0น เรอืวาซาเป็น

ทรัพยส์มบัตทิางศลิปะที	โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที	ยวที	สําคัญที	สดุแห่งหนึ	ง

ในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที	เกี	ยวขอ้งกับเรือลํานี0  9 

นทิรรศการ ยังมภีาพยนตรเ์กี	ยวกับเรอืวาซา  พพิธิภัณฑแ์หง่นี0ดงึดดูนักทอ่งเที	ยว

ไดม้ากที	สดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี  

 

14.30 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพื	อลงเรอืสาํราญ TALLINK SILJA LINE ที	พรอ้มไป

ดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  

 

17.00 น. เรอืสาํราญ TALLINK SILJA LINE นําทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศ  
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ฟินแลนด ์

20.00 น. รับประทานอาหารคํ	าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

 นําคณะพักบนเรอืสําราญ TALLINK SILJA LINE [Inside cabin หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง] 

วนัทีkหกของการเดนิทาง   กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารบนเรอืสาํราญ 

 เดนิทางถงึ ณ ท่าเทยีบเรอืกรุงเฮลซงิก ิ(Helsinki)  เมอืงหลวงใหญ่ของ

ประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตั 0งอยู่ทางใตข้องประเทศ ริมชายฝั	 งอ่าว

ฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดรั้บฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” ความงดงามของ

สถาปัตยกรรมอันไดร้ับอทิธพิลจากทั 0งทางฝั	งยุโรปและรัสเซยี ชมตลาดนดัรมิ

ทะเล (Market Square) ที	มชี ื	อเสยีงเป็นตลาดใจกลางเมอืงขายของที	ระลกึ 

ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นที	ตั 0งสถานที	สําคัญ 

อาทเิชน่ ทําเนียบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ ์จากนั0นนําท่านชมจตัุรสั

ซเีนเตอร ์(Senate Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารสําคัญๆที	สรา้งในยุคที	อยู่

ใตก้ารปกครองของรัสเซยีและเป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเฮลซงิก ิ 

 

เทีkยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านชมอนุสาวรยีซ์เิบลอิุส (Sibelius monument) ตั 0งอยู่ในสวน      

ซเิบลอิุส สรา้งขึ0นเพื	อสดุดใีหแ้ก่ Jean Sibelius นักประพันธเ์พลงคลาสสกิ 

เป็นอนุสาวรยีท์ี	ตั 0งอยู่กลางแจง้ ดแูปลกตา ทันสมัย เป็นผลงานของศลิปิน Eila 

Hiltunen สรา้งโดยนําเอาแท่งเหล็ก 600 แทง่ มาเชื	อมเขา้ดว้ยกันจนออกมาเป็น

รูปร่างของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั 0งอยู่

กลางแจง้อยา่งโดดเดน่เป็นสง่า 

 

13.30 น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเฮลซงิก ิเพื	อทําการเช็คอนิ และทําคนืภาษี (Tax 

Refund) 

 

17.10 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เท ีkยวบนิทีk AY 089  

วนัทีkเจ็ดของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 

07.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิCในการที	จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที	ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที	ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที	กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 0งในกรณีที	ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี0าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ	ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิCในการเปลี	ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที	ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิCในการเปลี	ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที	คณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิCในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมืkอทา่นทําการซื4อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืkอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีkลกูคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีkของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั4ง มฉิะน ั4นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั4งสิ4น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีkยนแปลงได ้ท ั4งนี4ข ึ4นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีkไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

 

 

 

โปรแกรม :  SCANDINAVIA 4 CAPITALS 

เดนมารค์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์ สวเีดน     

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ ฟินนแ์อร ์(AY)          
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 กําหนดการเดนิทาง           6-12,17-23 ก.ย.11-17 ต.ค. 2558 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 75,900.- 

พกัหอ้งเด ีkยว เพิkมทา่นละ 14,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น 75,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 75,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครืkองบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืkนวซีา่เอง 3,000.- 

ช ั4นธรุกจิเพิkมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิkมตน้ทีkทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เม ืkอทีkน ัkง confirm เทา่น ั4น) xx,000.- 

หอ้งพกับนเรอื ถา้ตอ้งการเป็น SEASIDE CABIN  

[หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] ชําระเพิkม 2,500 บาท 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุํkากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
กําหนดการเดนิทาง       5-11 ก.ค. ,9-15, 23-29 ส.ค. 2558 
 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 79,900.- 

พกัหอ้งเด ีkยว เพ ิkมทา่นละ 14,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 79,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครืkองบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืkนวซีา่เอง 3,000.- 

ช ั4นธรุกจิเพิkมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิkมตน้ทีkทา่นละ xx,000.- 
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(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เม ืkอทีkน ัkง confirm เทา่น ั4น) 

หอ้งพกับนเรอื ถา้ตอ้งการเป็น SEASIDE CABIN  

[หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] ชําระเพิkม 2,500 บาท 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุํkากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี4รวม 
1. คา่ตัmวเครื	องบนิ ชั 0นประหยัดสายการบนิฟินแอร ์( Economy Class) ที	ระบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยู่ภายใตเ้งื	อนไขของสายการบนิ) กระเป๋าทา่นละ1 ใบ (ไมเ่กนิ 

23 กโิลกรัม) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที	ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที	ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที	ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที	ทอ่งเที	ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื	อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที	) 

- กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ0นอยูก่บัชว่งอายุ 

      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

 8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

อตัรานี4ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื	องดื	มที	สั	งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ0าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ0น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าที	สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ	ม 7% และภาษีหัก ณ ที	จา่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ 4ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีีkสายการบนิมกีารปรบัข ึ4นราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มคัคเุทศก ์ซึkงโดยมาตรฐาน  

3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึkงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ืkอนไขการจอง 
1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั	วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีkน ัkงจะยนืยนัเมืkอไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ั4น 
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2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี	เดนิทาง ที	มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน เพื	อทําการจองควิยื	นวซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื	อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีkตอ้งการออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที	  

    กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั 0ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที	 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCไม่รับผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที	เกดิข ึ0น 

  5. การยื	นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัี 0นตอนการยื	นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั 0งแบบหมูค่ณะและยื	น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื	อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที	 

7. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั	งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที	ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั	วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื	องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั 0งหมด 

 

เง ืkอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีkเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีkเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีkเกดิข ึ4นจรงิเหต 

ขอ้มูลเบื4องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืkนวซีา่และการยืkนขอวซีา่ 

 
1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เงืkอนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืkนวซีา่ ดงัน ั4นควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีkสถานทตูแจง้เง ืkอนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทาํ

ใหไ้มส่ามารถยืkนวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิมดัจําหรอื

คา่ทวัรท์ ั4งหมด 

2. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีkยวขอ้งใดๆท ั4งส ิ4น ท ั4งนี4

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั4น อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืkนวซีา่ และมสีทิธ ิ�ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มูลเพิkมเตมิเรืkองต ั|วเครืkองบนิและทีkน ัkงบนเครืkองบนิ 
 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที	นั	งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัmวเครื	องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัmวเครื	องบนิ ซึ	งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
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      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัmวเครื	องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCเรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที	เกดิขึ0นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั	งที	 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี	จะนั	งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที	สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี	มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื	นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีี	เครื	องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ0าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี	มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี	นั	ง Long leg ขึ0นอยูกั่บทางเจา้หนา้ที	เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที	เช็คอนิเทา่นั0น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิC เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 0งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั4งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีkบรษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขึ4นไป) เนื	องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื	นที	เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที	เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ	งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื	อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่0งนี0ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายที	ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัmว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที	สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืkนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที	เกดิข ึ0นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื	นวซีา่ / คา่มดัจําตัmวเครื	องบนิ 

หรอืคา่ตัmวเครื	องบนิ (กรณอีอกตัmวเครื	องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที	กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั|วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิCในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั4งหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื	องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื	นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิCในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที	เกดิขึ0นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื	องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที	 ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิCในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั4งหมด 

ขอ้มูลเพิkมเตมิเรืkองโรงแรมทีkพกั 
1. เนื	องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี	ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 
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หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีkยว        แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื	องปรับอากาศเนื	องจากอยูใ่นแถบที	มอีณุหภมูตํิ	า  

3. กรณีที	มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ0นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิCในการปรับเปลี	ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื	อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที	มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที	เป็นหอ้งเดี	ยวอาจเป็นหอ้งที	มขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํ0า ซึ	งขึ0นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั0นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (นอรเ์วย)์  

*** ยืkนวซีา่เด ีkยวแสดงตนทีkสถานทตู *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืkนประมาณ 15 วนัทาํการ  

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน    นับจากวันเดนิทาง  (สําหรับทา่นที	มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุา

นํามาประกอบการยื	น   วซีา่ดว้ย  เพื	อความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ4ว จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพี ื4นหลงัขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ

ตอ้งไมซ่ํ0ากับรปูวซีา่ที	มใีนเลม่ สติ�กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครื	องประดบั) และกรณุาเขยีนชื	อ-นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรูป   

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/ หรอื สําเนาใบเปลีkยนชืkอ-สกลุ (ถา้

เคยเปลีkยน) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1    สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนา  

         ยอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิเป็นปัจจบุัน กอ่นถา่ยสําเนา (กอ่น  

          ยื	นวซีา่อาจจะขอใหท้า่นปรับอพัเดทอกีครั 0ง)   *** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั *** 

4.2    หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนาหนา้แรกที	มชี ื	อเจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ที	ตอ่  

         พรอ้มกับตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจุบัน 

4.3   หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืkนในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยที	ออกจากทาง 

        ธนาคารเทา่นั0น ระบชุื	อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที	เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจน  

        ฉบับภาษาองักฤษ 

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ั4น)   

5.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ	มทํางาน

และชว่งเวลาที	อนุมัตใิหล้าหยดุ   ระบวุา่เดนิทางไป Europe เทา่น ั4นไมต่อ้งระบชุืkอประเทศและ

ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืkนวซีา่ 
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5.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที	มชี ื	อของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั0ง เซ็นชื	อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไม่

เกนิ 3 เดอืน)  

5.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที	กําลังศกึษาอยู่ 

เทา่นั 0น  (สถานทตูไมร่บัเอกสารทีkเป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 

เดอืนกอ่นยืkนวซีา่) 

           5.4     กรณีทีkเกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

6 กรณีทีkเด็กอายตุํkากวา่ 20 ปี ขอสาํเนาสตูบิตัร  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ที	อาจจะเกดิขึ0นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั 0งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื	อรับรอง

แกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ที	อาจจะเกดิขึ0นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั 0งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื	อรับรองแก่

บตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ั4งกบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที	อาจจะ

เกดิขึ0นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั 0งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื	อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีkบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

7 กรณีสมรสแลว้ สาํเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  

เอกสารยืkนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีkยนและขออพัเดทเพิkมเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิkมเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมูลยื�นขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศนอรเ์วย ์

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 

ชื�อ – นามสกลุ [ ภาษาไทย ] ............................................................................................................. 

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

2. นามสกลุเดมิตอนเกดิ [ ภาษาองักฤษ ] .................................................................................. 

3. ชื�อ [ ภาษาองักฤษ ] ............................................................................................. 

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

5. จงัหวดัที�เกดิ ........................................................................................................ 

6. ประเทศที�เกดิ ...................................................................................................................... 

7. สญัชาตปิจัจบุนั .......................................... สญัชาตเิมื�อแรกเกดิ .......................................... 

8. เพศ                ชาย                 หญงิ 

9. สถานภาพ   โสด  สมรส  แยกกนัอยู่   

หยา่รา้ง  หมา้ย  อื�นๆ (โปรดระบุ) ........................................ 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุาระบุ ชื�อ–นามสกลุ / ที�อยู่ / สญัชาต ิของผูป้กครอง หรอื ผูด้แูลตามกฎหมาย  

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

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

11. หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน ..................................................................................................... 

12. ประเภทของหนังสอืเดนิทาง      หนังสอืเดนิทางธรรมดา  หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ 

    หนังสอืเดนิทางนักการทูต  หนังสอืเดนิทางพเิศษ 

    หนงัสอืเดนิทางเจา้หน้าที� 
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    หนังสอืเดนิทางประเภทอื�นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 

13. หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง .............................................................. 

14. วนัที�ออกให ้.................................................................................. 

15. วนัหมดอายุ .................................................................................. 

16. ออกใหโ้ดย ................................................................................... 

17. ที�อยู่ของผูข้อวซี่า .............................................................................................................................. 

......................................................................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

18. ที�อยูใ่นประเทศอื�น นอกเหนือจากประเทศที�ถอืสญัชาต ิ

ไมม่ ี

ม ี--- ใบอนุญาตใหพ้าํนกั หรอื เอกสาร เลขที� .......................... วนัหมดอาย ุ......................... 

19. อาชพีปจัจุบนั ................................................................................................................................... 

20. ชื�อ ที�อยู ่และเบอรโ์ทรศพัท ์ของนายจา้ง / ถา้เป็นนักเรยีน ใหร้ะบ ุชื�อและที�อยู ่ของสถานศกึษา  

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

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

21. จุดประสงคห์ลกัของการเดนิทาง   เยี�ยมครอบครวั หรอืเพื�อน 

ทอ่งเที�ยว    ศกึษา 

ธรุกจิ     เหตุผลทางการแพทย ์

วฒันธรรม    กฬีา 

เดนิทางผา่น    เดนิทางผา่นสนามบนิ 

การเยอืนอย่างเป็นทางการ  อื�นๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 

22. ประเทศในกลุ่มสมาชกิ ที�เป็นปลายทาง ................................................................................................ 

23. ประเทศในกลุ่มสมาชกิ ที�จะเดนิทางเขา้เป็นประเทศแรก ....................................................................... 
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24. จาํนวนครั Kงที�ตอ้งการเขา้ 

เดนิทางเขา้ครั Kงเดยีว 

เดนิทางเขา้ 2 ครั Kง 

เดนิทางเขา้หลายครั Kง 

25. ระยะเวลาที�คาดว่าจะพาํนกั หรอื เดนิทางผ่าน (กรุณาระบุจาํนวนวนั) ................................................... 

26. เคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

ไมเ่คย 

เคย --- ใชไ้ดต้ั Kงแตว่นัที� .......................................... จนถงึวนัที� ............................................. 

27. เคยพมิพล์ายนิKวมอืเพื�อจุดประสงคใ์นการยื�นขอวซีา่เชงเกน้มาแลว้ก่อนหน้านีK 

ไมเ่คย   เคย (กรุณาระบุวนั ถา้ทราบ) ........................................................... 

28. การอนุมตัใิหเ้ขา้ประเทศที�เป็นจุดหมายปลายทางสุดทา้ย หากมกีาํหนดไว้ 

ออกใหโ้ดย .................................. ใชไ้ดต้ั Kงแต่วนัที� ............................ จนถงึวนัที� .............................. 

29. กาํหนดการที�จะเดนิทางไปถงึประเทศในกลุ่มเชงเกน้ .......................................................................... 

30. กาํหนดการที�จะเดนิทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ ..................................................................... 

31. ชื�อ-นามสกลุ ของบุคคลที�เชญิใหท้่านไปยงัประเทศในกลุ่มสมาชกิเชงเกน้ หากไม่ม ีกรณุาระบุชื�อโรงแรม หรอื ที�

พกัชั �วคราวที�จะไปพกั ในในกลุ่มสมาชกิเชงเกน้ ........................................................................ 

ที�อยู ่................................................................................................................................................... 

.......................................................................... อเีมล ์.......................................................................  

หมายเลขโทรศพัท ์................................................... หมายเลขแฟกซ ์................................................ 

32. ชื�อและที�อยู ่ของบรษิทัหรอืหน่วยงานที�เชญิทา่นไป ............................................................................. 

.................................................... หมายเลขโทรศพัท ์– โทรสาร ........................................................ 

ชื�อ-นามสกลุ / ที�อยู ่/ หมายเลขโทรศพัท-์โทรสาร / อเีมล ์ของผูท้ี�ตดิต่อ ในบรษิทัหรอืหน่วยงานนั Kนๆ 
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......................................................................................................................................................... 

33. การรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายของผูข้อวซี่า ระหวา่งท่องเที�ยวและพาํนกัอยู่ 

ออกโดยผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกให ้(เจา้บา้น / บรษิทั / หน่วยงาน) 

คา่ใชจ้่ายในการดาํรงชพี      ตามที�ระบุในขอ้ 31 และ 32 

 เงนิสด       อื�นๆ (โปรดระบุ)  

 บตัรเครดติ    คา่ใชจ้่ายในการดาํรงชพี 

 เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

 ชาํระเงนิคา่ที�พกัแลว้ล่วงหน้า   ที�พกัมผีูจ้ดัหาให ้

 ชาํระเงนิคา่เดนิทางแลว้ล่วงหน้า   ค่าใชจ้่ายทั Kงหมดระหว่างพาํนัก มผีูอ้อกให ้

 อื�นๆ (โปรดระบุ) ...........................  ชาํระเงนิคา่เดนิทางแลว้ล่วงหน้า 

       อื�นๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

34. ขอ้มลูสว่นตวัของบุคคลในครอบครวัที�เป็นพลเมอืงของประเทศในสหภาพยโุรป เขตเศรษฐกจิยโุรป หรอื 

สวสิเซอรแ์ลนด:์  ชื�อ-นามสกลุ ........................................................................................................... 

วนั / เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ ............ / ............. / ............ สญัชาต ิ....................................................... 

หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง หรอื หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน ....................................................... 

35. ความเกี�ยวขอ้งผกูพนักบับุคคลในครอบครวัที�เป็นพลเมอืงของประเทศในสหภาพยโุรป เขตเศรษฐกจิยโุรป หรอื 

สวสิเซอรแ์ลนด ์

คูส่มรส   บุตร   หลาน 

ญาตผิูส้บืเชืKอสายซึ�งอยูใ่นความดแูล 

  

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีkยวขอ้งใดๆท ั4งส ิ4น 

ท ั4งนี4บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั4น 
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