
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Best Scan 4 Caps 8 days 
เท่ียว 4 ประเทศ แถบสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์
 โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 

 

 บรษิทัฯ ขอน ำเดนิทำงสู่ดนิแดนแห่งยุโรปเหนือ แถบสแกนดเินเวยี ชมทศันียภำพอนังดงำมของ 4 ประเทศหลกัแห่ง
ดนิแดนนี้ ไดแ้ก่.. 
โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด์ 
ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเวย์ เมอืงสวยงำมในเขตชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่ทีสุ่ดชือ่มลัโมยำ เกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่สวยงำมมำกและมทีะเลสำบ 343 แห่งซึง่
  เป็นแหล่งน ้ำจดืทีส่ ำคญั  

สต็อคโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชำยฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั  
  ฉำยำว่ำ “เวนสิแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่งจำกเป็นประเทศทีม่เีกำะเล็กเกำะน้อย 
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เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตัง้อยูท่ำงใต้ของประเทศ รมิชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด์ เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำ
  ว่ำเป็น “ธิดำแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจำกควำมงดงำมและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยุโรปและรสัเซยี  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  9-16 เม.ย. / 2-9 พ.ค. / 4-11 มิ.ย.2563 
 
 
 

วนัแรก  สุวรรณภมิู-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) 
06.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบิน

Finn Air เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
08.55 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน Finn Air  

เท่ียวบินท่ี AY-142 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนัน้น าท่านเปลี่ยนเครื่อง 
17.45 น. น าท่านออกเดินทางออกจากสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน Finn Air 

เท่ียวบินท่ี AY959 
18.25 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภำระ จำกนัน้รถโคช้รอรบัท่ำนน ำท่ำนเดนิทำงสู่ตวัเมือง 
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั Scandic Hotel Hvidovre หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)-DFDS 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนชมเมอืงโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึ้ง และสง่ำงำมดงัเมอืงแห่งเทพนิยำย 

โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะ
ซแีลนด์ และเป็นย่ำนธุรกจิทีส่ ำคญั จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบัเงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของ
เมอืงซึ่งยงัคงนัง่เศรำ้รอเจำ้ชำยตำมเนื้อเรื่องในเทพนิยำยอนัลอืลัน่ของนักเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัสค์รสิ
เตยีน-แอนเดอร์สนั โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำกบรเิวอร์-จำคอบเซ่น เจำ้ของมูลนิธคิำร์ลสเบริ์ก ใกล้กนัเป็น
ย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ทีม่เีรอืสนิค้ำและเรอืส ำรำญจอดเด่นเป็นสง่ำ ผ่ำนสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบั น ้าพุ
เกฟิออน เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับุตรชำยทีร่่วมสร้ำงเกำะซแีลนด์ขึน้มำ น ำท่ำนสู่จตัุรสัอมาเลียนบอรก์
พาเลส  ชมและถ่ำยรูปภำยนอกพระรำชวงัอมำเลยีนบอร์กทีป่ระทบัในฤดูหนำวของรำชวงศ์แห่งเดนมำร์ก
นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ทีต่กแต่งแบบสไตล์รอ็คโคโค่ และจะมกีำรเปลี่ยนทหำรยำมหน้ำวงัทุกวนัตอนเทีย่งเมื่อ
สมเดจ็พระรำชนิีนำถเสดจ็ประทบัอยู่ทีน่ี่เหมอืนกบัพระรำชวงับคักิ้งแฮมทีอ่งักฤษ จำกนัน้อสิระท่ำนชม
บรเิวณจตัุรสัซติี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจ ำเมอืง และท่ำนจะสำมำรถสมัผสับรรยำกำศ
ครกึครื้นของใจกลำงเมอืง จากนัน้น าท่าน เข้าชมปราสาทโรเซนบอรก์ เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมยั
ศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจากความงามของ
ภายนอกแล้วภายในปราสามแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของ
ราชวงศ์เดนมาร์คตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัอกีด้วย ท่านจะไดเ้หน็หอ้งเกบ็สมบตัอินัล ้าค่าของราชวงศ์เดน
มาร์ค ซึ่งภายในปราสาทไดจ้ดัแสดงไวเ้ป็นจ านวนมาก   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอื เพื่อน ำท่ำน ล่องเรือส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรุงโคเปนเฮเก้น 
ประเทศเดนมำร์กสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ DFDS เป็นเรอืส ำรำญอนัโอ่อ่ำขนำดใหญ่ ทีพ่รัง่พรอ้มไป
ดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เช่น ผบั บำร์ หอ้งซำวน์น่ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษี หอ้งเล่มเกมส ์
เป็นต้น เชญิพกัผ่อนเดนิเล่นบนเรอื ก่อนขึน้ชมววิสวยยำมเมื่อเรือถอนสมอ และรบัประทำนอำหำรค ่ำแบบ
บุฟเฟ่ต์ในเรอื พรอ้มพกัค้ำงคนืบนเรอืส ำรำญนี้ อสิระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรอืชมทศันียภำพอนัสวยงำม
บนดำดฟ้ำเรอืหรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี        

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กบัเมนูอาหารหลากหลายและ
เครื่องด่ืม Soft Drink 

 เขำ้พกับนเรอืส ำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside cabin 
อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

 

วนัทีส่าม DFDS-ออสโล-กอล (นอรเ์วย)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำบนเรอื 

เรอืเทยีบท่ำเรอืทีเ่มอืงออสโล ใหท้่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรเช็คเอ๊ำท์จำกเรอื พรอ้มรบัสมัภำระ รถโค้ชรบัทีท่่ำเรอื 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ใจกลำงเมอืง กรงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวง
แสนสวมรมิชำยฝัง่ทะเลออสโลฟยอร์ดทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่มำกมำย สรำ้ง
ทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย น ำท่ำนชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด์ สวนสำธำรณะอนัเป็นผลงำน
ของปฏมิำกร ทีน่ ำผลงำนของ กุสตำฟ วกิเกอร์แลนด์ ปฏิมำกรชื่อดงัทีไ่ดร้บัอนุญำตใหน้ ำผลงำนมำจดัแสดง
อย่ำงถำวรในอุทยำน ฟรอกเนอร์ ทที่ำนอำจเคยเหน็รูปของเสำโมโนลทิ รูปป้ันวฏัจกัรของชวีติมนุษย์สูงถงึ 
17 เมตร ทีเ่ป็นรูปคนจ ำนวนมำกมำยปีนป่ำยกนัอยู่บนเสำ ชมผลงานน ้าพุวงจรชีวิต ทีม่คีวำมหมำย
สอนใจ จำกนัน้น ำท่ำนผ่ำนชมท ำเนียบรฐับำล, พระบรมมหำรำชวงั, อำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่อำยุกว่ำ 
100 ปี อำท ิNational Theatre, อำคำรรฐัสภำ และศำลำเทศบำลเมอืงเก่ำซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่ำน
เอเคอร์บรูค Aker Brygge และทีต่ัง้ของศำลำว่ำกำร City Hall แนวอำร์ตเดคโค่ สถำปัตยกรรมทีดู่ทนัสมยั 
ประดบัไปด้วยน ้ำพุ  สวน และประตมิำกรรมเตมิแต่งใหดู้กลมกลืน ใกล้กนัเป็น The Nobel Peace Centre 
สถำนทีท่ีม่กีำรจดัแสดงเกี่ยวกบัผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปร่ำ ทีถู่กสร้ำงขึน้มำ
ใหม่ดว้ยแนวคิดสถำปัตยกรรมร่วมสมยั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมืองกอล Gol เมอืงแสนสวยล้อมรอบไปดว้ยเขาทีม่ชีื่อเสยีงของนอร์เวย์ เมอืงแห่งปาก
  ประตูสู่ดนิแดนแห่งฟยอร์ดแลนด์และสกรีสีอร์ทยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษา
  จารตีวฒันธรรมรูปลกัษณ์ดัง้เดมิของหมู่บ้านชนชาวนอร์สในต้นครสิต์ศตวรรษที ่19 (ใช้เวลำเดนิทำง 
  ประมำณ 3 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม  

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Pers Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  
(กรณีท่ีเมืองกอลไม่มีห้องว่างจะเปลี่ยนมาพกัในเมืองเกโลหรือเมืองใกล้เคียงแทนในระดบั
เดียวกนั) 
 

วนัทีส่ี ่  กอล-กุ๊ดวานเก้น-ล่องเรือชมฟยอรด์-ฟลมั-ออสโล  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าเรือเมืองกุ๊ดวานเก้น Gudvangen หมู่บ้ำนท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ 

ออ็กฟยอร์ดำเน ฟยอร์ดทีม่คีวำมยำวจำกมหำสมุทรเข้ำมำสู่แผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวำนเก้น
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นัน้เป็นหมู่บ้ำนทีเ่ลก็ๆ มปีระชำกรอำศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคนเท่ำนัน้ แต่กลบักลำยเป็นเป้ำหมำยหลกัที่
นักท่องเทีย่วจะต้องแวะลงเยีย่มชมเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำ
ท่ำนล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอ่ิม ตลอด เสน้ทำง
ท่ำนจะไดช้ื่นชมกบัแหล่งฟยอร์ดทีม่ธีรรมชำตขิองขุนเขำทีง่ดงำม สงบเงยีบ ทัง้น ้ำตกอนัหลำกหลำย ที่
กระเซน็ละอองน ้ำจำกเขำสูงใหญ่สู่เบื้องล่ำง ตลอดจนทะเลสำบสีฟ้ำอ่อนสลบักบัต้นสนอนัยิง่ใหญ่เหนือค ำ
บรรยำย ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชำตอินัตระกำรตำกบัจนกระทัง่ถงึเมืองฟลมั Flam ดนิแดนแห่งเขต
ชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอร์ด ของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลกัษณะของกำรเกิดกำรกัดเซำะของน ้ำแขง็เมื่อครัง้ทีบ่ริเวณ
ชำยฝัง่ทะเลเหล่ำนัน้ยงัเป็นน ้ำแขง็อยู่ เกดิกำรละลำยและกระเทำะจนมลีกัษณะเวำ้แหว่งเขำ้มำในแผ่นดนิ
เป็นธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมอย่ำงมำก   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย รถโคช้รอรบัท่ำเรอื น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสน

สวมรมิชำยฝัง่ทะเลออสโลฟยอร์ดทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่มำกมำย สรำ้ง
ทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Thon Hotel Gardermoen หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัทีห่้า  ออสโล (นอรเ์วย)์-คารล์สตดั-สต็อคโฮลม์ (สวีเดน) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่ เมืองคารล์สตดั ประเทศสวีเดน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 
เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำคำร์รำเวล แม่น ้ำสำยทีย่ำวทีสุ่ดของสวเีดน และอยู่ในเขตทะเลสำบวำเนน ชื่นชม
ธรรมชำตทิีส่วยงำมตลอดกำรเดนิทำง  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงคำร์ลสตัดเป็นเมอืงสวยงำมเลก็ๆ รมิทะเลสำบแวนเนิร์น ทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหนึ่งของประเทศ

สวเีดน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกรุงสตอ็คโฮล์มของประเทศสวีเดนและกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ เพรำะเป็นเมอืงผ่ำน
ระหว่ำงสองเมอืงใหญ่นี้ สรำ้งเมอืงโดยกษตัริย์คำร์ลที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของ
พระองค์  Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถ์ใหญ่ของเมอืง สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1730 จตัุรสัใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำง
ประจ ำจงัหวดัและสะพำนหนิ ซึ่งเมอืงนี้มคีวำมเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่ำวนอร์ดิกอำศยัมำแต่โบรำณกำลกว่ำ 
1,000 ปี น ำท่ำนเดนิทำงสู่ใจกลำง กรงุสต็อคโฮลม์ Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งอยู่
บนหมู่เกำะใหญ่น้อยโอบล้อมดว้ยทะเลสำบมำลำร์ก่อก ำเนิดนครอนังำมสง่ำ รมิคลองมำกมำยจนไดร้บั
ฉำยำ” รำชนิีแห่งทะเลบอลตคิ” (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Scandic Jarva Krog หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  สต็อกโฮลม์ (สวีเดน)-Tallink Silja Line 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนชมกรุงสตอ็คโฮล์ม เริม่จำกผ่ำนชมโรงละคร ท ำเนยีบรฐับำล น ำท่ำนขึน้ชมวิวบนฟเจลกำตนัเนินสูง
รมิทะเลสำบท่ำนจะเหน็ทศันียภำพแสนงดงำมของท่ำเรอืสต๊อคโฮล์ม, เกำะเมอืงโบรำณ, พระบรมมหำ 
รำชวงับนเกำะสตำเดนอนัโอ่โถงงำมสง่ำด้วยสถำปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปัจจุบนัเป็นทีเ่ลี้ยงรบัรองผูท้ี่
ไดร้บัรำงวลัโนเบล น ำท่ำนเข้าชมพระราชวงัโดรทนิงโฮลม์ Drottningholm Palace ชมควำมงำมสง่ำ
ของพระรำชวงัเก่ำแก่ทีก่่อสร้ำงมำตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16 ในรำวปีค.ศ.1662 และเป็นทีป่ระทบัของ สมเดจ็
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พระรำชำธบิดคีำร์ลที ่16 กุสตำฟ และสมเดจ็พระรำชนิีซลิเวยีแห่งสวเีดน รวมไปถงึพระบรมวงศำนุวงศ์ ซึ่ง
ทรงประทบัมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1981 เป็นพระรำชวงัทีไ่ดร้บัอทิธพิลและมตี้นแบบมำจำกพระรำชวงัแวร์ซำยสใ์น
ประเทศฝรัง่เศส ซึ่งตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำพระรำชวงัโดรทนิงโฮล์ม เป็นทีป่ระทบัของบรรดำสมำชกิ
รำชวงศ์จำกรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแต่ละพระองค์กท็ิ้งเครื่องหมำยทีบ่่งบอกควำมเป็นตวัตนในกำรตกแต่งภำยใน โดย
ไดร้บัอทิธพิลจำกกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมยั เพรำะมกีำรบูรณะอยู่เสมอตลอดระยะเวลำกว่ำ 400 ปีที่
ผ่ำนมำ นี่คงเป็นสำเหตุทีท่ ำใหพ้ระรำชวงัแห่งนี้ ยงัคงรกัษำสภำพเดมิตัง้แต่ช่วงศตวรรษที1่6 จนถงึปัจจุบนั
ไดเ้ป็นอย่ำงด ีปี ค.ศ. 1991 องค์กำร ยูเนสโกจงึประกำศใหพ้ระรำชวงัดรอตต์นิงโฮล์มเป็นมรดกโลกในทีสุ่ด 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า น ำท่ำนเข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม ์

City Hall สญัลกัษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม์ สรำ้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 และเป็นโครงกำรก่อสร้ำงใหญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศสวเีดน ในศตวรรษที2่0 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำว่ำกำรเมือง และสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนรบัรำงวลั
โนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึทีก่่อสรำ้งด้วยอฐิแดงกว่ำ 8 ล้ำนก้อน และ
ตกแต่งผนังใน Golden Hall หรอืหอ้งเต้นร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิโมเสกกว่ำ 19 ล้ำนชิ้น ขดัผวิหน้ำเรยีบแล้ว
เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศลิปินชัน้
น ำในเวลำนัน้ จำกนัน้น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำทีอ่ยู่มำตัง้แต่ศตวรรษที ่13  ทีย่งัคงรกัษำสภำพอำคำรบ้ำน 
เรอืนไดเ้ป็นอย่ำงด ีซึ่งถนนในเมอืงยงัปูดว้ยก้อนหนิสีเ่หลี่ยมเลก็ ๆ ใหท้่ำนไดเ้ดนิเทีย่วชมบรเิวณเมือง
เก่ำแก่ทีส่วยงำมรำวกับภำพวำดยอ้นสู่อตดีอนัรุ่งเรอืง ทีปั่จจุบนัยงัทิ้งร่องรอยแหง่ควำมเป็นเมอืงแห่งยุค
กลำง  จำกนัน้เดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รัง่พรอ้มไปด้วย รำ้นขำย
ของ, คำสโิน, รำ้นคำ้ปลอดภำษี, รำ้นอำหำร, หอ้ง Sauna, Spa เป็นต้น  

  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
ค า่         รบัประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
  เข้าพกับนเรือส าราญ TALLINK SILJA (STO-HEL) Overnight Cruise ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside 
  Cabin 
 

วนัทีเ่จด็  Tallink Silja Line-เฮลซิงกิ-สนามบิน (ฟินแลนด์) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเช้ำบนเรอื 
  ใหท้่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็เอ๊ำท์และรบัสมัภำระ รถโคช้รอรบัทีท่่ำเรอืแล้วน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตัวเมอืง 
  เฮลซงิก ิชมกรงุเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ ตัง้อยู่ทำงใต้ของประเทศ รมิ
  ชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด์ เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำว่ำเป็น “ธดิำแห่งทะเลบอลตกิ” เนื่องจำกควำมงดงำมและโดดเด่น
  ของวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกิถกูสรำ้งขึน้
  เมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษตัรยิ์กุสตำฟ วำชำแห่งสวเีดน ต่อมำในสมยัทีต่กอยู่ภำยใต้กำรปกครองของรสัเซยี 
  เฮลซงิกไิดถู้กเปลี่ยนมำเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนด์แทนทีเ่มอืงตรูกู เฮลซงิกจิงึมคีวำมโดดเด่นท่ำมกลำง
  หมู่เกำะมำกมำยในทะเลบอลตกิ น ำชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตร์อนัยำวนำนทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง ท่ำนจะ
  ประทบัใจไปกับสถำปัตยกรรมแบบรสัเซยีทีจ่ตัุรสัหน้ำโบสถ์ อนัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร์ทีช่นะรำงวลั
  ออสกำร์เรื่อง “เรดส”์ โดยใช้ฉำกมโหฬำรของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนินกำร์ดในสหภำพโซเวยีต จำกนัน้น ำท่ำน
  ชม จตัุรสัซีเนท (Senate Square) ใจกลำงเมอืง เขำ้ชม โบสถหิ์นเทมเปเลียวคิโอ (Rock-Church) ซึ่ง 
  สรำ้งในภูเขำหนิแกรนิตขนำดมหมึำ จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตร์อนัยำวนำนเริม่ต้นจำกมำร์ 
  เกต็สแควร์เด่นตระหง่ำนดว้ยอำคำรนีโอคลำสสกิประดบัยอดโดมสเีขยีวไดร้บักำรยกย่องว่ำงดงำมทีสุ่ดแห่ง
  หนึ่งในยุโรปซึ่งกค็อื จตัุรสัรฐัสภำซึ่งลำนจตัุรสัตรงกลำงเป็นทีต่ัง้ของอนุสำวรยี์ของซำร์อเลก็ซำนเดอร์ที ่2 
  แห่งรสัเซยี 
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กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
14.00 น น ำท่ำนเตรยีมตวัเดินทำงสู่สนำมบนิเฮลซงิก ิและเผื่อเวลำใหท้่ำนท ำคนืภำษี 
17.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบิน Finn Air เท่ียวบินท่ี AY-141  
 
วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภมิู 
07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

 

สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  9-16 เม.ย. / 2-9 พ.ค. / 4-11 มิ.ย.2563 
 

Best Scan 4 Caps 
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด์ 8 วนั / AY 

9-16 เม.ย.63 2-9 พ.ค.63 4-11 มิ.ย.63 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 67,300 63,300 64,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 11,900 11,900 13,500 
ราคาไม่รวมตัว๋โดยสาร (ทา่นทีม่ตี ัว๋อยูแ่ลว้มา
จอยทวัร์) 

37,900 37,900 39,500 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบั, ค่ามคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท   

โดยช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่านและจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

• ***ราคาทวัรไ์ม่มีราคาเดก็*** 
• อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

Refund หรือคืนเงินได้ทกุกรณี 
• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจง้ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเกีย่วข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
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• เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบั
พร้อมคณะเท่านัน้  

• ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลื่อนกลบัได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชัน้ธุรกิจ  ต้องท า
เป็นตัว๋เดี่ยวเท่านัน้ (การยื่นวีซ่าค านึงถึงการพกัอาศยัในประเทศนัน้ๆ มากท่ีสดุ)  

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จงึขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Finn Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิโคเปนเฮเก้น // เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึ่งเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกิดจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่7 พ.ย.
2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อท่านต่อชิ้น / ท่านละ 1 ชิ้นเท่านัน้) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง  
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้น และค่าบริการแปลเอกสารรวมถงึการนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

ก่อนคณะออกเดนิทาง) 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถและค่าทปิไกด์ทอ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและค่าทิปหวัหน้าทวัร์ทีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ 

ท่านละ 1,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์ก่อนคณะออกเดนิทาง) 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซักรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีม่ไิด้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบริการอื่นทีเ่กี่ยวกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร์ (ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร์) 
• ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ และผูเ้ดนิทางต้องการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัย์สนิ 

หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัย์สนิสูญหาย เป็นต้น 
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร์ส่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มิฉะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
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การยกเลิก 
▪ หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 60 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด 
▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแล้วไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแล้วแจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
▪ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคนืค่ำทวัร์ทัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่ีการเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบิน โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัร์ตดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าช้าหรอืยกเลกิเทีย่วบิน 

o ในบางรายการทวัร์ ทีต่้องมบีินดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใช้ยาเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชร์ตลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และด้านการบริการ อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ีปัญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกับวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงทีเ่ดินทางเป็นช่วงอสีเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณี
ท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลี่ยนหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง
อำบน ้ำ ซึ่งขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนั 

-    ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื่อ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย์ื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพือ่ท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 
-    ในวนัยื่นวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถว้น แล้วน าเอกสารมาแนบยื่นเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตนอร์เวย์ไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงที่สถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บรษิทัทวัร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดแีละถูกต้องจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทูตง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นังสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงต้องแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนับวนัเริ่มเดนิทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
- หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อไดท้ัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านทีม่ีการเปลี่ยนนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชีก้ารมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริ่มท างานกบัหน่วยงาน หรอื องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการค้า หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกนั ควรคดัหนังสอื
ชี้แจงเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี้แจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี้แจงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสมัพนัธ์ใกล้ชดิ หรอืญาตใิกล้ชดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศกึษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
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 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรียนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ส่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้หรอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันับ

จากวนันัดหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจ้าของบญัชี 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมีบางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แล้วยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ 
อาท ิไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ีชื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกับตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและต้องท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ์ชี้แจงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชีการเงนิส่วนตัวประกอบด้วยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแล้วกต็าม หากมีการเงนิในบญัชนี้อย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชี้แจงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอต้นสงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดีชดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกิดขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชี้แจงระบุความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบด้วย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
 

 
 

 
 

**** ข้อมูลท่ีท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดและเป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ 
เน่ืองจากนอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย  
และข้อมูลจะถกูส่งไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมายยื่น  

กรณุาส่งแบบฟอรม์น้ีพร้อมกบัหน้าส าเนาหนังสือเดินทางของท่านประกอบกนั **** 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน เป็นภาษาองักฤษ เพือ่ให้เกิดความสะดวกและถกูต้องในการท า
ออนไลน์ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนและกรณุาระบุมาให้เรียบร้อย 

 
 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

2.  สถานภาพ  ........  โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน   ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ........ หยา่    

........ หมา้ย 

 กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดือน-ปี ที่ สมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสร่ายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไมม่ีทะเบียนสมรส หรืออยูก่ินฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ 

 ที่ เร่ิมอยูก่ินฉันทส์ามี-ภรรยา) .......................................................................................................................  

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

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

 

3.   กรณีทา่นที่ แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก่็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
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      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
 

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

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

    กรุณาใสร่ายละเอียดบุตร หากมบีุตรดว้ยกนั ช่ือบุตร 1. ช่ือ ............................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    กรุณาใสร่ายละเอียดพี่นอ้ง กรณีมพีี่ นอ้ง 

    ช่ือพี่นอ้ง 1. ช่ือ ................................................................................................. 

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

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

    ช่ือพี่นอ้ง 2. ช่ือ ................................................................................................. 

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

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

    ช่ือพี่นอ้ง 3. ช่ือ ................................................................................................. 
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    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานที่ เกิด ....................................... สญัชาติ 

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

    ช่ือพี่นอ้ง 4. ช่ือ ................................................................................................. 

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

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

 

4.  ที่ อยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ).............................................................................................. ............................. 

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

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

 

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

 
    ที่ อยูส่ถานที่ท  างาน (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................ .................... 

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

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

 
 ประเภทของงานที่ ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่ องคก์รท าอยู ่.................................................................... .... 
 

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

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

กรณีศึกษาอยู ่ ช่ือสถาบนัการศึกษา 

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

ที่ อยูส่ถาบนัการศึกษา .................................................................................................................................. 

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

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

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...................................... .......... 
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6.  ช่ือบคุคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ .............................. 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบ)ุ........................................................................................................          

 

7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

 ตัง้แตว่นัที่  .................................. ถึงวนัที่  .................................. รวม ........... วนั 

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

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

8.  ทา่นเคยพิมพล์ายน้ิวมือส าหรับย่ืนค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ ครั้งลา่สุด ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

 ตัง้แตว่นัที่  ...................................................................  

9.  ทา่นเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง ....... ใช ่....... ไมใ่ช ่(กรณีที่ ไมใ่ชใ่หร้ะบุบคุคลหรือใครเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ย 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่ มีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบคุวามสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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


