
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : วนัที่ 27 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563 

 

WONDERFUL SCANDINAVIA 
สวเีดน นอร์เวย์ เดนมำร์ก 10 วนั 7 คืน 

 

❖ เมืองทรอมโซ่ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพำะกำรเดินทำงมำเพือ่เท่ียวชมปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ เช่น กำรชม
พระอำทิตย์เท่ียงคืนในช่วงฤดูร้อน หรือ กำรชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนำว  

❖ ร่วมปฏบิัติกำรล่ำแสงเหนือ Northern Light Chase โดยรถโค้ชพร้อมคนขับท่ีมคีวำมช ำนำญในกำรตำมล่ำหำแสงเหนือ
โดยเฉพำะ ถือว่ำเป็นประสบกำรณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีทุกท่ำนจะได้มีโอกำสสัมผัสปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 

❖ เท่ียวชม กรุงออสโล นครเก่ำแก่อำยุกว่ำ 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมำต้ังแต่สมยัไวกิง้เรืองอ ำนำจ  
❖ ชมสวนประติมำกรรมวิกเกอร์แลนด์ พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้  
❖ สตอกโฮล์ม (สวีเดน) ชมศำลำว่ำกำรเมืองสตอกโฮล์ม และพพิธิภัณฑ์เรือวำซำ 
❖ ย่ำน Old Town เอกลกัษณ์ของสถำปัตยกรรมเฉพำะตัวท่ีแปลกตำและสวยงำม 
❖ สัมผสัควำมงำมของกรุงโคเปนเฮเกน เมืองท่ำและอมตนิยำยเร่ืองก้อง เงือกน้อย ลิตเติล้เมอร์เมด 
❖ สวนสนุกทิโวล ีสวนสนุกท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
❖ ช้อปป้ิงย่ำน วอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปท่ียำวท่ีสุดในโลก 
❖ พกับนเรือส ำรำญ DFDS พบกบักจิกรรมต่ำงๆ ท่ีจะได้ท ำให้ท่ำนได้รับควำมเพลดิเพลนิตลอดเวลำท่ีอยู่บนเรือส ำรำญ 
 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

109,000.- 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T        

สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – สตอ็คโฮล์ม – แกมล่ำสแตน – พพิธิภัณฑ์เรือวำซำ 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริกำรอำหำร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น. ถึง สนำมบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

08.30 น. เดินทางสู่ สต็อกโฮล์ม เที่ยวบินที่ EK 157 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

12.15 น. ถึง สนำมบินอำร์ลันด้ำ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าทุก

ท่านเท่ียวชม กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก จนไดรั้บการ

ขนานนามว่า “ความงามบนผิวน ้ า” (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติค กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่ง

ประวติัศาสตร์มาตั้งแต่คร้ังศตวรรษท่ี 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานความทนัสมยัของบา้นเมือง ตึกราม

บา้นช่อง รวมทั้งปราสาทราชวงั ตั้งอยู่ริมน ้าและตามเนินสูงต ่า ท าให้สต็อกโฮลม์เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

โลก น าท่านสู่ แกมล่ำสแตน ยา่นเมืองเก่าแก่ท่ีสุด ปัจจุบนัยงัท้ิงร่องรอยแห่ง ความเป็นเมืองแห่งยคุกลาง และยงัเป็น

ท่ีตั้งของพระราชวงัหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑ์ น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์

เรือวำซำ ซ่ึงตั้งโชวเ์รือรบโบราณท่ีกูข้ึ้นมาไดจ้ากท่ีใตท้ะเล และยงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ เรือวาซานั้นสร้างขึ้นเมืองปี 

ค.ศ.1628 หวงัจะให้เป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุด บรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก วนัแรกท่ีออกเดินทางได ้500 เมตร ก็จม

ลงสู่ใตท้ะเลลึก 35 เมตร  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Quality Globe Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สำม สต็อคโฮล์ม – คำร์ลสตัท – ออสโล  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของ

ประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษตัริย์

คาร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง 

สร้างขึ้นเม่ือปี 1730, จตัุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวยเ์ป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 

ออสโลตั้งอยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพของธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซ่ึง

เป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  



 

 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ส่ี  ออสโล – ทรอมโซ่ – มหำวิหำรทรอมโซ – ชมแสงเหนือยำมค ่ำคืน – AUROLA CAMP 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตวัเดินทางไปยงั เมืองทรอมโซ่ (ไฟลท์บินภำยในประเทศจ ำกัดกำรกำร

โหลดท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 

........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ่ โดย สำยกำรบิน ......... เที่ยวบินที่ ........ 

........... น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองทรอมโซ่ ประเทศนอร์เวย์  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองทรอมโซ่ (Tromso) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวยแ์ละคาบสมุทร

สแกนดิเนเวีย นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะการเดินทางมาเพื่อเท่ียวชมปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ เช่น การชมพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนในช่วงฤดูร้อน หรือ การชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว เป็นตน้ น าท่าน

ถ่ายรูปกบั มหำวิหำรทรอมโซ่ (Tromso Cathedral) มหาวิหารท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความเก่าแก่ท่ีสุด โดยมหาวิหาร

ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1861 ในแบบสไตลก์อธิคท่ีมีความงดงามมากแห่งหน่ึง  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน  

 เม่ือถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทาง ร่วมปฏิบัติกำรล่ำแสงเหนือ Northern Light Chase โดยรถโคช้พร้อมคนขบั

ท่ีมีความช านาญในการตามล่าหาแสงเหนือโดยเฉพาะ ถือว่าเป็นประสบการณ์คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีทุกท่านจะได้มี

โอกาสสัมผสัปรากฏการณ์ธรรมชาติน้ี หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ AURORA CAMP ซ่ึงจะเป็นกระโจมตามทอ้ง

ทุ่งหิมะท่ีมีความสะดวกสบายสไตล์ชนเผ่าซามิซ่ึงเป็นชนเผ่าพื้นเมืองโบราณ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ียามค ่าคืนท่ีทุก

ท่านสามารถของเห็น แสงเหนือหรือแสงออโรร่าออกมาเต้นระบ าได ้หลงัจากนั้นน าท่าเดินทางกลบัสู่ท่ีพกัและ

พกัผ่อนตามอธัยาศยั (ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศและค่า KP รวมถึงปัจจยัภายนอกอ่ืนๆใน

ขณะนั้นดว้ย) 

วันที่ห้ำ กิจกรรมลำกเลื่อนโดยกวำงเรนเดียร์ – มหำวิหำรอำร์คติก – ยอดเขำสโตรสไตเนิน   

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ TROMSO SAFARI PARK น าท่านเรียนรู้เร่ืองราวของชนเผ่าซามิ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้ งเดิมท่ี

ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว จากนั้นให้ทุกท่านได้สัมผสักับอีก

ประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม ลำกเลื่อนไปบนลำนหิมะอันกว้ำงใหญ่โดยกวำงเรนเดียร์  (Sami Reindeer 

Experience) หลงัจากนั้นอิสะระใหท่้านไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพหรือเล่นกิจกรรมอ่ืนๆ ตามอธัยาศยั 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านเขา้ชม มหำวิหำรอำร์คติก ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1964 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1965 ดว้ยสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่ท่ีไดรั้บแรงบรรดาลใจในการก่อสร้างมาจากความงามของธรรมชาติในมหาสุมรอาร์คติก และเม่ือท่านเขา้



 

 

ไปดา้นในจะพบกบัการตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสวยงามโดยเฉพาะกระจกสีแบบโมเสกบริเวณ

ดา้นหน้าของตวัมหาวิหารท่ีมีการมาแต่งเติมเพิ่มในปี ค.ศ. 1972 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถำนีเคเบิ้ลคำร์ เพื่อ

เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขำสโตรสไตเนิน ท่ีมีความสูง 421 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เป็นยอดเขาท่ีสามารถชมทิวทศัน์ของ

เมืองทรอมโซ่ รวมถึงธารน ้าแขง็ท่ีกดัเซาะแผน่ดินเขา้กลายเป็นฟยอร์ดท่ีสวยงามไดอ้ยา่งชดัเจน  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Radisson Blu Hotel Tromso หรือระดับเดียวกัน  

 ส ำหรับท่ำนที่สนใจทัวร์เสริมเพือ่ตำมล่ำแสงเหนือในช่วงกลำงคืนสำมำรถติดต่อได้ที่เคำน์เตอร์ของโรงแรมหรือแจ้ง

กับหัวหน้ำทัวร์ล่วงหน้ำ  

วันที่หก ทรอมโซ่ – กรุงออสโล – พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้โบรำณ – อุทยำนฟร็อกเนอร์    

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 หลงัจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตวัเมืองทรอมโซ่ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียม

ตวัเดินทางไปยงั เมืองออสโล (ไฟลท์บินภำยในประเทศจ ำกัดกำรกำรโหลดท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 

........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล โดย สำยกำรบิน ......... เที่ยวบินที่ ........ 

........... น. เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบรำณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสร้างจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขดุ

ไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงั จดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิต ประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

เป็นต านานของชาวไวก้ิง เรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใช้เรือทั้งในเร่ืองของการรบ ท าการคา้ และ 

ออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าววา่ ถา้ไม่มีเรือไวก้ิงก็จะไม่มียคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของชาวไวก้ิง จากนั้นน าท่าน

สู่ อุทยำนฟร็อกเนอร์ ท่ีมีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการด้ินรนต่อสู้ของมนุษยช์าติ ซ่ึงเป็น

ผลงานประติมากรช่ือดงักุสตาฟ-วิเกอแลนด ์

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Thon Hotel Linne หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด ออสโล – โอเปร่ำเฮ้ำส์ – ช้อปป้ิงถนนคำร์ลโจฮันเกท – ล่องเรือสำรำญ DFDS  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูป The Oslo  Opera House หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ประโยชน์ ดว้ยเงินทุนมหาศาล และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล จากนั้นน าท่านชมบริเวณ

ดา้นนอก ปรำสำท Akershus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนสซองค ์น าท่านผา่นชมกรุงออสโล นครเก่าแก่

อายกุวา่ 1,000 ปี เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่สมยัไวก้ิงเรืองอ านาจ ผา่นชมท าเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวงัท่ีประทบั

ของพระมหากษตัริยแ์ห่งนอร์เวย ์

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  



 

 

บ่ำย หลงัจากนั้นน าคณะถ่ายรูป ศำลำว่ำกำรเมืองออสโล ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคาร

หอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น ้ า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวย่าน 

คำร์ลโจฮันเกท ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของออสโล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเตรียมตวัท่ี ท่ำเรือ

ส ำรำญ DFDS 

 กรุณำเตรียมกระเป๋ำใบเล็กส ำหรับค้ำงคืนบนเรือ 1 คืน เพือ่ควำมสะดวกในกำรเดินทำงของท่ำน  

16.30 น.  ออกเดินทางดว้ย เรือส ำรำญ DFDS สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ ภายในเรือส าราญท่านจะไดพ้บกบั

บรรยากาศท่ีน่าต่ืนเต้น นอกจากน้ีท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะได้ท าให้ท่านได้รับความเพลิดเพลิน

ตลอดเวลาท่ีอยูบ่นเรือส าราญล าน้ี อาทิเช่น ดิสโกเ้ธค ส าหรับผูท่ี้มีใจรักการเตน้ร าและแสงสี บาร์ ส าหรับผูท่ี้มีใจรัก

การด่ืม ร้านสินคา้ปลอดภาษีซ่ึงท่านจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจโดยไม่ตอ้งเร่งรีบใด ซ่ึงสินคา้ท่ีท่านจะได้

พบเป็น สินคา้ท่ีปลอดภาษีเรียบร้อยแล้ว เช่น น ้ าหอมยี่ห้อดัง Chanel, Marc Jacob, Prada, Issey Miyake, Britney 

และอ่ืนๆอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีร้านขาย เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงใหท่้านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งจุใจ  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตำคำรในเรือส ำรำญ  

 หลังจำกน้ันให้ท่ำนได้พกัผ่อนตำมอัธยำศัย พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ 

วันที่แปด โคเปนเฮเก้น – พระรำชวังอมำเลียนบอร์ก – สวนสนุกทิโวลี – ศำลำว่ำกำรเมือง – ถนนสตรอยก์  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

09.45 น. เรือเทียบท่ำ ณ ชำยฝ่ัง กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมำร์ก จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหน้า พระรำชวังอมำ

เลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) เป็นท่ีประทบัของราชวงคเ์ดนมาร์กนบัตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อค

โคโค ตรงกลางมีพระรูปทรงมา้ของพระเจา้เฟรดเดอริกท่ี 4 ปีกดา้นหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑห์อ้งหับต่างๆ 

ท่ีเคยเป็นพ านกัของราชวงศใ์นช่วงปี ค.ศ. 1863-1947  

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านเขา้สู่ สวนสนุกทิโวลี ซ่ึงเป็นสวนสนุกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึงสร้างมาแต่ตน้ศตวรรษท่ี 19 สวนสนุก

แห่งน้ีนบัเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีเชิดหนา้ชูตาท่ีสุดแห่งหน่ึงของเดนมาร์ก การเดินเล่นในส่วนสนุกทิโวลี ในช่วงฤดูร้อน

ถือไดว้่าเป็นวฒันธรรมประเพณีท่ีคนเดนมาร์กทุกคนถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าเป็นประจ าทุกปี [ไม่รวมค่ำบัตรเคร่ือง

เล่นในสวนสนุก **ฤดูหนำวอำจมีช่วงวันที่สวนสนุกปิด จะเปลี่ยนเป็นเข้ำพิพิธภัณฑ์อมำเลียนบอกซ์เป็นกำร

ทดแทน] ท่ีมุมดา้นเหนือของสวนสนุกแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสกลำงเมือง ภาษาเดนมาร์กเรียกวา่รอฮุดซ์แพลดเซ่น 

ท่ีจุดน้ีนอกจากเป็นท่ีตั้ง ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน และยงัเป็นศูนยก์ลางของเส้นทางเดินรถทัว่โคเปนเฮเกนอีก

ดว้ยมี รูปป้ันฮนัส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน กวีเอกของเดนมาร์กก็ตั้งอยู่บนจตุรัสแห่งน้ี ทางดา้นซ้ายของศาลาว่า

การเมือง น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน วอล์คกิง้สตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลกเร่ิมจากศาลา

ว่าการเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดงัจากสวิส ,พอร์ซเลน 

เป็นตน้   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 



 

 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Scandic Sydhavnen หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เก้ำ ลิตเติล้เมอร์เมด – น ้ำพุเกฟิออน – ท่ำเรือนูฮำวน์ – ดูไบ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลกัษณ์ของเมือง ซ่ึงยงัคงนั่งเศร้ารอเจา้ชายตามเน้ือเร่ืองในเทพ

นิยายอนัลือลัน่ของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริเวอร์        

จาคอบเซ่น เจา้ของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก น าท่านถ่ายรูป น ้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผูเ้สียสละกบับุตรชายท่ีร่วมสร้างเกาะซี

แลนด์ขึ้นมา จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณ ท่ำเรือนูฮำวน์ (Nyhavn) ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าแก่ท่ีในอดีตเป็นสถานท่ีท่ีมี

ความคึกคกัในการคา้ขายเป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงามของสีสันบา้นเรือน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น

อาคารเก่าแก่หลายร้อยปี อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 อสิระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนำมบิน  

14.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK152  (บริกำรอำหำร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

วันที่สิบ  ดูไบ – กรุงเทพฯ  

03.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

12.35 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

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

ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทัวร์และรำยละเอียดต่ำงๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทำง
บริษัทถือว่ำท่ำน รับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัท 

❖ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ , ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

 



 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)  

ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่ำนละ 

27 ธ.ค. 2562- 5 ม.ค. 2563 109,000.- 107,000.- 20,000.- 
 

อัตรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (เดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) เดินทำงภำยในประเทศ ออสโล-ทรอมโซ่-ออสโล 
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิป) 
อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน (เที่ยวบินระหว่ำงประเทศ) 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้20 กิโลกรัมต่อ/ท่าน (เที่ยวบินภำยในประเทศ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่ำทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร) 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 2 วัน = 4 ยูโร) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย วันละ 100 x 10 วัน = 1,000 บำท 
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 40,000 บำท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมาขึ้นเคร่ืองในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้่านติดต่อ

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 



 

 

5. ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวท่านจะตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการเล่ือนคิวดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบริการขึ้นอยูก่บัศูนยรั์บยืน่) 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.  ยกเลิกการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 

4.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วนัก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ             
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญ           
หาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเ น่ืองจากเป็นภู มิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมา

สแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัิวซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่ เร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบ

เสยีภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมจี านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ย

ไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอด

อพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนั

ย่ืน  สถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีที่ เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปกบัอกี ทา่น

หน่ึงได ้ณ ที่วา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป



 

 

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.  การย่ืนวซีา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวี

ซา่ได ้

ในการจองคิวย่ืนวีซ่าไม่สามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเล่ือนคิวดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบริการข้ึนอยู่กบัศูนยร์บัย่ืน) 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ..................……………………………………...........สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….…………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………………………..……..………… E-mail…………………......….................................……………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้อี านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................. 

วนัที่เร่ิมท างาน(โปรดระบุ).............................................................................................................................................................. 

ที่อยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา

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

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

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

ต าแหน่งงาน ................................................................................................................................................................................... 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน...................................................................โทรสารท่ีท างาน.................................................................................. 
 

รายไดต่้อเดือน.................................................บาท  รายไดอื้น่...............................................จ านวน.............................................. 
 

แหล่งที่มา......................................................................................................................................................................................... 
 



 

 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)   หมา้ย  

 แต่งงาน วนัที่จดทะเบียนสมรส(โปรดระบุ) .................................................................................................................... 

 หยา่           วนัที่จดทะเบียนหยา่(โปรดระบุ) ....................................................................................................................... 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา ........................................................................................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส ................................................................................................................................................................... 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................................................ 

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส...................................................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่......................................................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)..................................................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)........................................................................................................................................... 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล .............................................................................. 

                                                                 ที่อยู่ …………………………................................…………………………………………….………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีสว่นเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 

 

 

  


