THE IMPRESSIVE SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
9 วัน 6 คืน
เดินทาง มิถุนายน 63
สต็อกโฮล์ม | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
| รถไฟสายโรแมนติก | พิพิธภัณฑ์เรือวาซา |

ราคาแนะนาเพียง

64,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
วันที่ 3. สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล
วันที่ 4. ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น - เกียร์โล
วันที่ 5. เกียร์โล - เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น - เกียร์โล
วันที่ 6. เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - เรือสาราญ DFDS
วันที่ 7. DFDS – โคเปนเฮเกน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ถนนสตรอยก์
วันที่ 8. โคเปนเฮเกน – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพ
วันที่ 10. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

วันที่ 2

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวก

กรุ งเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุ งสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณ ฑ์
เรือวาซา

01.10 น.
07.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้า
กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2563) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร นาท่านชมกรุ งสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็ นนครหลวง
อันงดงามที่สดุ ในสแกนดิเนเวีย จนได้รบั ขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่นอ้ ย 14 เกาะที่โอบ
ล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทาให้สตอกโฮล์มเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก กรุง สต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพืน้ นา้ มีสถานที่สาคัญ อาทิ อาคาร
รัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรสั กว้าง
เป็ นต้น นาท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุ งสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของ
สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911
และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้ งรับรองผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล (Nobel Prize) นาท่านชมบริเวณ
เมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็ นบริเวณที่ตงั้ ของพระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก แล้วนาท่านขึน้ สู่จุดชมวิวเมืองสต็อก
โฮล์มในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็ นเรือที่ถูกกูข้ นึ ้ มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษา
ชิน้ ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติ
ทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง
กับเรือลานี ้ 9 นิ ทรรศการ ยังมี ภาพยนตร์เกี่ ยวกับเรือวาซา พิ พิธภัณ ฑ์แห่ งนี ้ ดึงดูดนัก ท่องเที่ย วได้มากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย นาท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็ นบริเวณที่ตงั้ ของพระราชวังหลวงให้ ท่านเดินเล่น
ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล
เช้า

กลางวัน
บ่าย
ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อ กโฮล์ม ของประเทศ
สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็ นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้ สร้างเมืองโดยกษัตริยค์ าร์ลที่ 9 (Karl
IX) ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่น่ีมีโบสถ์ใหญ่ ของเมือง สร้างขึ น้ เมื่อปี 1730,
จัตรุ สั ใจกลางเมือง, ศาลากลางประจาจังหวัด และสะพานหิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ออกเดินทางสู่กรุ งออสโล (Oslo) เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ (Norway)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั QUALITY EXPO หรือเทียบเท่า

ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น วันที่ 4
เกียร์โล
เช้า

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้ โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จาก
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ งั จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของ
ชาวไวกิง้ เรือถือเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ ใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทาการค้าและออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ
จนมี ค ากล่ า วว่ า ถ้า ไม่ มี เรื อ ไวกิ ้ง ก็ จ ะไม่ มี ยุ ค ที่ รุ่ ง เรื อ งที่ สุ ด น าท่ า นถ่ า ยรู ป ศาลาว่ า การเมื อ งออสโล ซึ่ ง สร้า งด้ว ย
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่นา้ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงา มริม
ออสโลฟยอร์ด จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซือ้ ของช้อปปิ ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (Karl Johans Gate)
ให้ท่านเลือกซือ้ ของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ งั้ สูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็ นสถานที่
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1952 ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์
ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ท่มี ีช่อื เสียงของนอร์เวย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ท่พี กั โรงแรม USTEDALEN หรือเทียบเท่า

เกียร์โล - เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น
วันที่ 5
-เกียร์โล
เช้า

กลางวัน

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองฟลัม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม -ไมดรัล (The World famous flambanen) Flamsbana – The Most Beautiful Train Journey in The World นับ เป็ นเส้นทางรถไฟสายที่ โรแมนติ กที่สุดใน
ยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ท่ีเจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่นา้ และนา้ ตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบน
ภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเลใกล้
กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภมู ิทศั น์งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลาย
ของธารนา้ แข็งปกคลุมเหนือพืน้ ดิน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

จากนั้น เปลี่ ย นบรรยากาศให้ท่ า นล่ อ งเรือ ชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้า สู่ เมื อ งกุ ด วานเก้ น
(Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนีน้ อกจากจะได้รบั การจัดอันดับเป็ นมรดกโลกแล้ว ยังได้รบั การขนานนามว่าเป็ นฟยอร์ดที่ยาวและ
ลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รบั การยกย่องว่าสวยที่สดุ คือ NARROW FJORD
ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารนา้ ตกนับร้อยสาย สาหรับฟยอร์ดนั้นนับว่าเป็ นความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารนา้ แข็งในยุคนา้ แข็งเมื่อหลายล้านปี ก่อน ในโลกนีม้ ี ไม่กี่ประเทศที่มีฟยอร์ด
แต่ฟยอร์ดที่ได้ช่ือว่าสวยที่สดุ ในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนีไ้ ด้ช่ือว่าสวยติดอันดับโลกเช่นกัน
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเกียร์โล(Geilo)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ท่พี กั โรงแรม USTEDALEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - เรือสาราญ DFDS
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงออสโล เมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้ อยู่ขอบด้านเหนือของ
อ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติท่แี ปลกใหม่ ซึ่งเป็ นธรรมชาติท่อี ดุ มสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่าน ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด์
ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุน่ หลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลาง
ของอุทยานเป็ นที่ตงั้ ของรูปแกะสลักชิน้ โบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิ ตเพียงแท่งเดียว
จากนั้นนาท่ านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสาราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี ,
ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋ าสาหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)
ออกเดินทางสู่กรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารบนเรือ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS แบบ SEAVIEW
(ในกรณี ที่ ห้ อ งพั ก Sea view cabin มี จ านวนห้ อ งที่ ไม่ เพี ย งพอต่ อ คณะ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคื น
ค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท)

วันที่ 7 DFDS – โคเปนเฮเกน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ถนนสตรอยก์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางถึงกรุ งโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นาท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูป
คู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็ นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้าและเรือสาราญเทียบ
ท่าอยู่ ชมน้าพุแห่งราชินีเกฟิ ออน (Gefion Fountain) มีตานานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผูท้ รงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนาง
กอบกูช้ าติ โดยพระราชินีเกฟิ ออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็ นโคเพื่อไถพืน้ ดินขึน้ มาจากใต้นา้ ให้เกิดเป็ นประเทศ
เดนมาร์กในทุกวันนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง
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เดนมาร์กนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์รอ็ คโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ท่นี ่ี จากนัน้ ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตรุ สั ซิตีฮ้ อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจาเมือง
และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครืน้ ของใจกลางเมือง ช้อปปิ ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้
อปปิ ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้ สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

ค่า
่ กั
ทีพ

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั HOTEL MARINA หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 โคเปนเฮเกน – สนามบิน
เช้า

14.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG951

วันที่ 9 กรุ งเทพฯ
06.00 น.

6

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเพียง
THE IMPRESSIVE SCANDINAVIA
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 02-10 มิ.ย. 63

64,900.-

64,900.-

64,900.-

42,780

14,900

วันที่ 21-29 มิ.ย. 63

64,900.-

64,900.-

64,900.-

42,780

14,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.

7

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั นการเดิน ทางสาหรับ ครอบคลุ ม เรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (ฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงิน พร้ อมเงิน มัด จาค่าทัวร์ เป็ นจานวนเงิน
โดยประมาณ 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (15 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
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ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่นี ่งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

9

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ านจะต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (นอร์เวย์)
เอกสารประกอบการขอวีซา
ั้ 8) ***
่ เดีย
*** ยืน
่ วีซา
่ วแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชน
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
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ั
***ในกรณี ทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พ านก
ั อยู่ตา
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ ่างประเทศ หรือ
น ักเรียน นก
ั ศึกษาศึกษาอยูต
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที เพราะ
การยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูต
อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนี้ร วมไปถึง ผู ้เดิน ทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ต
ต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
้ า
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก
หรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT
้ จง
พร ้อมทาจดหมายชีแ
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่ม
ใหม่)
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง
3.1.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู ้รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6
เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี
อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้
้ จง
ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชีแ
้ จงความสัมพันธ์อก
3.1.2. ต ้องทาหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายทีม
่ ก
ี ารชีแ
ี หนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

11

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
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่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้า
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีอ
่ อกเอกสาร ชือ
่ สถานทูตทีย
พาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
***กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
สัมภาษณ์กบ
ั บุตรทีส
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน

7. ท่า นไม่จ าเป็ นต ้องเซ็ น รั บ รองส าเนาถูก ต ้อง ให ้ท่ านเซ็ น เฉพาะ แบบฟอร์ม ใบค าร้อ งขอวีซ่ า
เท่านน
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุก
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศนอร์เวย์
กรุณำกรอกแบบฟอร์มเป็ นภำษำอังกฤษ
้ อ
(กรุณ ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชข
้ มูลนีใ้ นการจองคิวนด
ั
่ ตามมาทีห
หมายให้ท ่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ ่านสง
่ ล ังจะต้อง
ตรงก ับข้อมูลทีท
่ า
่ นกรอกให้มาเท่านน)
ั้

ชื่ อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล.................................................................
นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลีย่ น ชื่ อ – สกุล) .......................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................สถานที่เกิด...........................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง................................................
วันที่ออกหนังสื อเดินทาง.......................................... วันที่หมดอายุหนังสื อเดินทาง...................................
สถานภาพ*  โสด

 แต่ งงาน (ถ้ าแต่ งงานให้ ระบุด้านล่างด้ วย)

 แต่ งงาน (ไม่ จดทะเบียน)  หม้ าย

 หย่า

ใส่ ชื่อคู่สมรส คู่หย่า หรื อสามีภรรยาที่เสี ยชีวิต พร้ อมวันเดือนปี เกิดของเขา *
........................................................................................................................................................................
ใส่ วันเดือนปี ที่สมรส (กรอกทุกกรณีแม้ ว่าจะหย่าหรื อเป็ นหม้ าย) ..................................................................
ใส่ วันเดือนปี ที่หย่า..........................................................................................................................................
ใส่ วันเดือนปี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต .......................................................................................................................
ที่อยู่ของท่ านที่สามารถติดต่ อได้ ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์...............................
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โทรศัพท์ (บ้ าน)................................................... มือถือ* ................................................
อาชีพ*

 เจ้ าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ  เกษียณอายุ  นักเรียน
 ว่างงาน

 อื่นๆ(กรุณาระบุ)

ชื่ อบริษัท/ชื่ อโรงเรียน*.............................................................................................
ตาแหน่ ง..................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทางาน*.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................
โทรศัพท์ (สานักงาน)...................................................... โทรสาร ................................................
อีเมล์ (สานักงาน)............................................................. อีเมล์ส่วนตัว ........................................................
่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

ท่ านเคยได้ รับวีซ่าเข้ ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรื อไม่ *.......................................................
หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้ วีซ่าจากสถานทูตประเทศอะไร*.......................................................
วันที่เคยเข้ าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น *..........................................................................................
( ดูได้ จากตราประทับ ตม. ที่ได้ เข้ าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น )
วันที่สแกนลายนิว้ มือ ตอนยื่นวีซ่า *.............................................................................................................
ออกค่าใช้ จ่ายเองหรื อไม่ .............หากให้ ท่านอื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ ต้องเป็ นผู้ที่มีสายเลือดเดียวกัน
ท่ านใดออก (ชื่ อ-นามสกุล)..........................................................................................................................
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