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Best Scan 4 Caps 8 days 
เท่ียว 4 ประเทศ แถบสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยโุรปเหนือ 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์
 โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 

 

 บรษิทัฯ ขอน ำเดนิทำงสู่ดนิแดนแห่งยุโรปเหนือ แถบสแกนดเินเวยี ชมทศันียภำพอนังดงำมของ 4 ประเทศหลกัแห่ง
ดนิแดนนี้ ไดแ้ก.่. 
โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำรก์ ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะซแีลนด์ 
ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเวย์ เมอืงสวยงำมในเขตชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกำะ 40 เกำะ เกำะใหญ่ทีส่ดุชือ่มลัโมยำ เกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่สวยงำมมำกและมทีะเลสำบ 343 แห่งซึง่
  เป็นแหล่งน ้ำจดืทีส่ ำคญั  

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชำยฝัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั  
  ฉำยำว่ำ “เวนสิแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่งจำกเป็นประเทศทีม่เีกำะเล็กเกำะน้อย 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยูท่ำงใตข้องประเทศ รมิชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำ
  วำ่เป็น “ธดิำแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจำกควำมงดงำมและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยุโรปและรสัเซยี  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  9-16 เม.ย. / 2-9 พ.ค. / 4-11 มิ.ย.2563 
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วนัแรก  สุวรรณภมิู-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) 
06.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบิน

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

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

เท่ียวบินท่ี AY959 
18.25 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก น ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภำระ จำกนัน้รถโคช้รอรบัท่ำนน ำท่ำนเดนิทำงสูต่วัเมอืง 
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Scandic Hotel Hvidovre หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์)-DFDS 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนชมเมอืงโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยำกำศสวยซึ้ง และสงำ่งำมดงัเมอืงแห่งเทพนิยำย 

โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชำยฝัง่ทะเลของประเทศเดนมำร์ก ตัง้อยู่ชำยฝัง่ตะวนัออกของเกำะ
ซแีลนด ์และเป็นย่ำนธุรกจิทีส่ ำคญั จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูคู่กบัเงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของ
เมอืงซึง่ยงัคงนัง่เศรำ้รอเจำ้ชำยตำมเนื้อเรือ่งในเทพนิยำยอนัลอืลัน่ของนกัเล่ำนิทำนระดบัโลก ฮนัสค์รสิ
เตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้บักำรสนบัสนุนจำกบรเิวอร์-จำคอบเซ่น เจำ้ของมลูนิธคิำรล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็น
ย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญจอดเดน่เป็นสงำ่ ผำ่นสวนสำธำรณะท่ำนจะพบกบั น ้าพุ
เกฟิออน เทพธดิำผูเ้สยีสละกบับตุรชำยทีร่ว่มสรำ้งเกำะซแีลนด์ขึน้มำ น ำท่ำนสูจ่ตัรุสัอมาเลียนบอรก์
พาเลส  ชมและถ่ำยรปูภำยนอกพระรำชวงัอมำเลยีนบอรก์ทีป่ระทบัในฤดหูนำวของรำชวงศแ์ห่งเดนมำรก์
นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ทีต่กแต่งแบบสไตล์รอ็คโคโค ่และจะมกีำรเปลีย่นทหำรยำมหน้ำวงัทุกวนัตอนเทีย่งเมือ่
สมเดจ็พระรำชนิีนำถเสดจ็ประทบัอยู่ทีน่ี่เหมอืนกบัพระรำชวงับคักิง้แฮมทีอ่งักฤษ จำกนัน้อสิระท่ำนชม
บรเิวณจตัุรสัซติี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ำยรปูสวยงำมประจ ำเมอืง และท่ำนจะสำมำรถสมัผสับรรยำกำศ
ครกึครืน้ของใจกลำงเมอืง จากนัน้น าท่าน เข้าชมปราสาทโรเซนบอรก์ เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมยั
ศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจากความงามของ
ภายนอกแลว้ภายในปราสามแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็เครือ่งเพชร มหามงกฎุ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของ
ราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัอกีดว้ย ท่านจะไดเ้หน็หอ้งเกบ็สมบตัอินัล ้าคา่ของราชวงศเ์ดน
มารค์ ซึง่ภายในปราสาทไดจ้ดัแสดงไวเ้ป็นจ านวนมาก   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอื เพื่อน ำท่ำน ล่องเรือส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จำกกรงุโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมำร์กสูก่รงุออสโล ประเทศนอรเ์วย์ DFDS เป็นเรอืส ำรำญอนัโอ่อ่ำขนำดใหญ่ ทีพ่ร ัง่พรอ้มไป
ดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำกมำย เชน่ ผบั บำร ์หอ้งซำวน์น่ำ รำ้นคำ้ปลอดภำษ ีหอ้งเล่มเกมส ์
เป็นตน้ เชญิพกัผอ่นเดนิเล่นบนเรอื กอ่นขึน้ชมววิสวยยำมเมือ่เรอืถอนสมอ และรบัประทำนอำหำรค ่ำแบบ
บฟุเฟ่ต์ในเรอื พรอ้มพกัคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญนี้ อสิระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรอืชมทศันียภำพอนัสวยงำม
บนดำดฟ้ำเรอืหรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี        

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กบัเมนูอาหารหลากหลายและ
เครื่องด่ืม Soft Drink 
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 เขำ้พกับนเรอืส ำรำญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside cabin 
อสิระใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

 

วนัทีส่าม DFDS-ออสโล-กอล (นอรเ์วย)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอื 

เรอืเทยีบท่ำเรอืทีเ่มอืงออสโล ใหท้่ำนผำ่นข ัน้ตอนกำรเชค็เอ๊ำท์จำกเรอื พรอ้มรบัสมัภำระ รถโคช้รบัทีท่่ำเรอื 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูใ่จกลำงเมอืง กรงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวง
แสนสวมรมิชำยฝัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่มำกมำย สรำ้ง
ทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย น ำท่ำนชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสำธำรณะอนัเป็นผลงำน
ของปฏมิำกร ทีน่ ำผลงำนของ กสุตำฟ วกิเกอรแ์ลนด์ ปฏมิำกรชื่อดงัทีไ่ดร้บัอนุญำตใหน้ ำผลงำนมำจดัแสดง
อย่ำงถำวรในอุทยำน ฟรอกเนอร ์ทที่ำนอำจเคยเหน็รปูของเสำโมโนลทิ รปูปัน้วฏัจกัรของชวีติมนุษย์สงูถงึ 
17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจ ำนวนมำกมำยปีนป่ำยกนัอยู่บนเสำ ชมผลงานน ้าพวุงจรชีวิต ทีม่คีวำมหมำย
สอนใจ จำกนัน้น ำท่ำนผำ่นชมท ำเนียบรฐับำล, พระบรมมหำรำชวงั, อำคำรสถำปัตยกรรมเกำ่แกอ่ำยุกวำ่ 
100 ปี อำท ิNational Theatre, อำคำรรฐัสภำ และศำลำเทศบำลเมอืงเกำ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่ำน
เอเคอรบ์รูค Aker Brygge และทีต่ ัง้ของศำลำวำ่กำร City Hall แนวอำรต์เดคโค ่สถำปัตยกรรมทีด่ทูนัสมยั 
ประดบัไปดว้ยน ้ำพุ  สวน และประตมิำกรรมเตมิแต่งใหดู้กลมกลืน ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre 
สถำนทีท่ีม่กีำรจดัแสดงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัรำงวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปร่ำ ทีถู่กสรำ้งขึน้มำ
ใหมด่ว้ยแนวคดิสถำปัตยกรรมรว่มสมยั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มืองกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาทีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วย์ เมอืงแห่งปาก
  ประตูสูด่นิแดนแห่งฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษา
  จารตีวฒันธรรมรปูลกัษณ์ดัง้เดมิของหมูบ่า้นชนชาวนอรส์ในตน้ครสิต์ศตวรรษที ่19 (ใชเ้วลำเดนิทำง 
  ประมำณ 3 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม  

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ทีพ่กั Pers Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  
(กรณีท่ีเมืองกอลไม่มีห้องว่างจะเปลี่ยนมาพกัในเมืองเกโลหรือเมืองใกล้เคียงแทนในระดบัเดียวกนั) 
 

วนัทีสี่ ่  กอล-กุด๊วานเก้น-ล่องเรือชมฟยอรด์-ฟลมั-ออสโล  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ท่าเรือเมืองกุด๊วานเก้น Gudvangen หมูบ่ำ้นท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ 

ออ็กฟยอรด์ำเน ฟยอร์ดทีม่คีวำมยำวจำกมหำสมทุรเขำ้มำสูแ่ผน่ดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวำนเกน้
นัน้เป็นหมูบ่ำ้นทีเ่ลก็ๆ มปีระชำกรอำศยัอยู่เพยีงแคห่ลกัรอ้ยคนเท่ำนัน้ แต่กลบักลำยเป็นเป้ำหมำยหลกัที่
นกัท่องเทีย่วจะตอ้งแวะลงเยีย่มชมเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำ
ท่ำนล่องเรือช่ืนชมความงามทางธรรมชาติท่ีสร้างสรรคไ์ว้ให้ท่านช่ืนชมอย่างเตม็อ่ิม ตลอด เสน้ทำง
ท่ำนจะไดช้ืน่ชมกบัแหล่งฟยอรด์ทีม่ธีรรมชำตขิองขนุเขำทีง่ดงำม สงบเงยีบ ทัง้น ้ำตกอนัหลำกหลำย ที่
กระเซน็ละอองน ้ำจำกเขำสงูใหญ่สูเ่บือ้งล่ำง ตลอดจนทะเลสำบสฟ้ีำอ่อนสลบักบัตน้สนอนัยิง่ใหญ่เหนือค ำ
บรรยำย ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชำตอินัตระกำรตำกบัจนกระทัง่ถงึเมืองฟลมั Flam ดนิแดนแห่งเขต
ชำยฝัง่ทะเลแบบฟยอรด์ ของนอรเวย์ ซึง่เป็นลกัษณะของกำรเกดิกำรกดัเซำะของน ้ำแขง็เมือ่คร ัง้ทีบ่รเิวณ
ชำยฝัง่ทะเลเหล่ำนัน้ยงัเป็นน ้ำแขง็อยู่ เกดิกำรละลำยและกระเทำะจนมลีกัษณะเวำ้แหวง่เขำ้มำในแผน่ดนิ
เป็นธรรมชำตทิีม่คีวำมงดงำมอย่ำงมำก   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
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บ่าย รถโคช้รอรบัท่ำเรอื น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสน
สวมรมิชำยฝัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยำกำศงดงำมดว้ยเกำะเลก็เกำะน้อยทีม่อียู่มำกมำย สรำ้ง
ทศันียภำพทีง่ดงำมเกนิบรรยำย  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)  

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

วนัทีห้่า  ออสโล (นอรเ์วย)์-คารล์สตดั-สตอ็คโฮลม์ (สวีเดน) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองคารล์สตดั ประเทศสวีเดน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 
เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำคำรร์ำเวล แมน่ ้ำสำยทีย่ำวทีส่ดุของสวเีดน และอยู่ในเขตทะเลสำบวำเนน ชืน่ชม
ธรรมชำตทิีส่วยงำมตลอดกำรเดนิทำง  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมเมอืงคำรล์สตดัเป็นเมอืงสวยงำมเลก็ๆ รมิทะเลสำบแวนเนิรน์ ทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึ่งของประเทศ

สวเีดน ซึง่อยู่ระหวำ่งกรงุสตอ็คโฮล์มของประเทศสวเีดนและกรงุออสโลประเทศนอรเ์วย์ เพรำะเป็นเมอืงผ่ำน
ระหวำ่งสองเมอืงใหญ่นี้ สรำ้งเมอืงโดยกษตัริย์คำรล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของ
พระองค ์ Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถ์ใหญ่ของเมอืง สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1730 จตัุรสัใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำง
ประจ ำจงัหวดัและสะพำนหนิ ซึง่เมอืงนี้มคีวำมเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่ำวนอรด์กิอำศยัมำแต่โบรำณกำลกวำ่ 
1,000 ปี น ำท่ำนเดนิทำงสู่ใจกลำง กรงุสตอ็คโฮลม์ Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่อยู่
บนหมูเ่กำะใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสำบมำลำร์กอ่ก ำเนิดนครอนังำมสงำ่ รมิคลองมำกมำยจนไดร้บั
ฉำยำ” รำชนิีแห่งทะเลบอลตคิ” (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 

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

 
วนัทีห่ก  สตอ็กโฮลม์ (สวีเดน)-Tallink Silja Line 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนชมกรงุสตอ็คโฮล์ม เริม่จำกผำ่นชมโรงละคร ท ำเนียบรฐับำล น ำท่ำนขึน้ชมววิบนฟเจลกำตนัเนินสงู
รมิทะเลสำบท่ำนจะเหน็ทศันียภำพแสนงดงำมของท่ำเรอืสต๊อคโฮล์ม, เกำะเมอืงโบรำณ, พระบรมมหำ 
รำชวงับนเกำะสตำเดนอนัโอ่โถงงำมสง่ำดว้ยสถำปัตยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปัจจุบนัเป็นทีเ่ลี้ยงรบัรองผูท้ี่
ไดร้บัรำงวลัโนเบล น ำท่ำนเข้าชมพระราชวงัโดรทนิงโฮลม์ Drottningholm Palace ชมควำมงำมสงำ่
ของพระรำชวงัเกำ่แกท่ีก่อ่สรำ้งมำตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16 ในรำวปีค.ศ.1662 และเป็นทีป่ระทบัของ สมเดจ็
พระรำชำธบิดคีำรล์ที ่16 กสุตำฟ และสมเดจ็พระรำชนิีซลิเวยีแห่งสวเีดน รวมไปถงึพระบรมวงศำนุวงศ ์ซึง่
ทรงประทบัมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1981 เป็นพระรำชวงัทีไ่ดร้บัอทิธพิลและมตีน้แบบมำจำกพระรำชวงัแวรซ์ำยสใ์น
ประเทศฝรัง่เศส ซึง่ตลอดระยะเวลำทีผ่ำ่นมำพระรำชวงัโดรทนิงโฮล์ม เป็นทีป่ระทบัของบรรดำสมำชกิ
รำชวงศจ์ำกรุน่สูรุ่น่ ซึง่แต่ละพระองคก์ท็ิ้งเครือ่งหมำยทีบ่ง่บอกควำมเป็นตวัตนในกำรตกแต่งภำยใน โดย
ไดร้บัอทิธพิลจำกกำรเปลีย่นแปลงในแต่ละยุคสมยั เพรำะมกีำรบูรณะอยู่เสมอตลอดระยะเวลำกวำ่ 400 ปีที่
ผำ่นมำ นี่คงเป็นสำเหตุทีท่ ำใหพ้ระรำชวงัแห่งนี้ ยงัคงรกัษำสภำพเดมิตัง้แต่ชว่งศตวรรษที1่6 จนถงึปัจจุบนั
ไดเ้ป็นอย่ำงด ีปี ค.ศ. 1991 องคก์ำร ยูเนสโกจึงประกำศใหพ้ระรำชวงัดรอตต์นิงโฮล์มเป็นมรดกโลกในทีสุ่ด 

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

City Hall สญัลกัษณ์ของกรงุสต๊อกโฮลม ์สรำ้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 และเป็นโครงกำรกอ่สรำ้งใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศสวเีดน ในศตวรรษที2่0 เป็นทีท่ ำกำรของศำลำวำ่กำรเมอืง และสถำนทีส่ ำหรบัจดังำนรบัรำงวลั
โนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สำขำสนัตภิำพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึทีก่อ่สรำ้งดว้ยอฐิแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และ
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ตกแต่งผนงัใน Golden Hall หรอืหอ้งเตน้ร ำทีม่ลีวดลำยฝังหนิโมเสกกวำ่ 19 ลำ้นชิน้ ขดัผวิหน้ำเรยีบแลว้
เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลำในกำรกอ่สรำ้งนำนถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิก Ragner Ostberg และศลิปินชัน้
น ำในเวลำนัน้ จำกนัน้น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำทีอ่ยู่มำตัง้แต่ศตวรรษที ่13  ทีย่งัคงรกัษำสภำพอำคำรบำ้น 
เรอืนไดเ้ป็นอย่ำงด ีซึง่ถนนในเมอืงยงัปูดว้ยกอ้นหนิสีเ่หลีย่มเลก็ ๆ ใหท้่ำนไดเ้ดนิเทีย่วชมบรเิวณเมือง
เกำ่แกท่ีส่วยงำมรำวกบัภำพวำดยอ้นสูอ่ตดีอนัรุง่เรอืง ทีปั่จจุบนัยงัทิ้งรอ่งรอยแหง่ควำมเป็นเมอืงแห่งยุค
กลำง  จำกนัน้เดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่ร ัง่พรอ้มไปดว้ย รำ้นขำย
ของ, คำสโิน, รำ้นคำ้ปลอดภำษ,ี รำ้นอำหำร, หอ้ง Sauna, Spa เป็นตน้  

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

วนัทีเ่จด็  Tallink Silja Line-เฮลซิงกิ-สนามบิน (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอื 
  ใหท้่ำนผำ่นข ัน้ตอนกำรเชค็เอ๊ำท์และรบัสมัภำระ รถโคช้รอรบัทีท่่ำเรอืแลว้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืง 
  เฮลซงิก ิชมกรงุเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทำงใตข้องประเทศ รมิ
  ชำยฝัง่อ่ำวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉำยำวำ่เป็น “ธดิำแห่งทะเลบอลตกิ” เนื่องจำกควำมงดงำมและโดดเดน่
  ของวฒันธรรมและสถำปัตยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจำกทัง้ทำงฝัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกิถูกสรำ้งขึน้
  เมือ่ปีค.ศ.1550 โดยกษตัรยิ์กสุตำฟ วำชำแห่งสวเีดน ต่อมำในสมยัทีต่กอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของรสัเซยี 
  เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่นมำเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวำมโดดเดน่ท่ำมกลำง
  หมูเ่กำะมำกมำยในทะเลบอลตกิ น ำชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง ท่ำนจะ
  ประทบัใจไปกบัสถำปัตยกรรมแบบรสัเซยีทีจ่ตัุรสัหน้ำโบสถ์ อนัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรท์ีช่นะรำงวลั
  ออสกำรเ์รือ่ง “เรดส์” โดยใชฉ้ำกมโหฬำรของเฮลซงิกแิทนกรงุเลนินกำร์ดในสหภำพโซเวยีต จำกนัน้น ำท่ำน
  ชม จตัรุสัซีเนท (Senate Square) ใจกลำงเมอืง เขำ้ชม โบสถหิ์นเทมเปเลียวคิโอ (Rock-Church) ซึง่ 
  สรำ้งในภเูขำหนิแกรนิตขนำดมหมึำ จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนเริม่ตน้จำกมำร์ 
  เกต็สแควรเ์ดน่ตระหงำ่นดว้ยอำคำรนีโอคลำสสกิประดบัยอดโดมสเีขยีวไดร้บักำรยกย่องว่ำงดงำมทีส่ดุแห่ง
  หนึ่งในยุโรปซึง่กค็อื จตัุรสัรฐัสภำซึง่ลำนจตัุรสัตรงกลำงเป็นทีต่ ัง้ของอนุสำวรยี์ของซำรอ์เลก็ซำนเดอรท์ี ่2 
  แห่งรสัเซยี 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
14.00 น น ำท่ำนเตรยีมตวัเดนิทำงสูส่นำมบนิเฮลซงิก ิและเผือ่เวลำใหท้่ำนท ำคนืภำษี 
17.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบิน Finn Air เท่ียวบินท่ี AY-141  
 
วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภมิู 
07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

 

สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  9-16 เม.ย. / 2-9 พ.ค. / 4-11 มิ.ย.2563 
 

Best Scan 4 Caps 
เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์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 
ราคาไมร่วมตัว๋โดยสาร (ทา่นทีม่ตี ัว๋อยูแ่ลว้มา
จอยทวัร)์ 

37,900 37,900 39,500 

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

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

 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่านและจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก
ได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 ***ราคาทวัรไ์มมี่ราคาเดก็*** 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

Refund หรือคืนเงินได้ทกุกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ แบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบั

พร้อมคณะเท่านัน้  
 ตัว๋โดยสารไม่สามารถเลื่อนกลบัได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชัน้ธรุกิจ  ต้องท า

เป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ (การยื่นวีซ่าค านึงถึงการพกัอาศยัในประเทศนัน้ๆ มากท่ีสดุ)  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Finn Air เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เฮลซงิก-ิโคเปนเฮเกน้ // เฮลซงิก-ิกรงุเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่าน / 1 หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการและคา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 



BestScan4Caps8D/AY, Apr-Jun2020    7 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่7 พ.ย.
2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัต่อท่านต่อชิน้ / ท่านละ 1 ชิน้เท่านัน้) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง  
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ และค่าบรกิารแปลเอกสารรวมถงึการนดัหมาย ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

กอ่นคณะออกเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถและคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมอืงเกา่และคา่ทิปหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ 

ท่านละ 1,900 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร์กอ่นคณะออกเดนิทาง) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
 คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตรินุแรง หรอื ทรพัย์สนิ 

หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัย์สนิสญูหาย เป็นตน้ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 60 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 
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o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนั 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

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

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตนอรเ์วย์ไมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหวำ่งที่สถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทูตงำ่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

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

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม -ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ส าเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบั

จากวนันัดหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชี ือ่เจ้าของบญัช ี
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากว่า 15 วนันับจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
 

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
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- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
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**** ข้อมลูท่ีท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดและเป็นข้อมลูท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ 
เน่ืองจากนอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมลูให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย  
และข้อมลูจะถกูส่งไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมายย่ืน  

กรณุาส่งแบบฟอรม์น้ีพร้อมกบัหน้าส าเนาหนังสือเดินทางของท่านประกอบกนั **** 

กรณุากรอกให้ครบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพือ่ให้เกิดความสะดวกและถกูต้องในการท า
ออนไลน์ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนและกรณุาระบุมาให้เรียบร้อย 

 
 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

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

หยา่    ........  หมา้ย 

 กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดือน-ปี ท่ีสมรส (กรณีมีทะเบียนสมรส ใสร่ายละเอียดตามทะเบียนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไมมี่ทะเบียนสมรส หรืออยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ 

 ท่ีเร่ิมอยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา) .......................................................................................................................  

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

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

 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

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

    กรุณาใสร่ายละเอียดบุตร หากมีบุตรดว้ยกนั ช่ือบุตร 1. ช่ือ ............................................................................... 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ...............................  

    ช่ือบุตร 3. ช่ือ ................................................................................................. 
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    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ ......................... ......  

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

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .................. .............  

    กรุณาใสร่ายละเอียดพ่ีนอ้ง กรณีมีพ่ีนอ้ง 

    ช่ือพ่ีนอ้ง 1. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .................. .............  

    ช่ือพ่ีนอ้ง 2. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .................. .............  

    ช่ือพ่ีนอ้ง 3. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .................. .............  

    ช่ือพ่ีนอ้ง 4. ช่ือ ................................................................................................. 

    วนั-เดือน-ปีเกิด ....................................... สถานท่ีเกิด ....................................... สญัชาติ .............. .................  

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ).............................................................................................. ............................. 

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

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

 

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................... 

 
    ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................ .................... 

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

 
 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 
 ประเภทของงานท่ีดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานท่ีองคก์รท  าอยู ่.................................................................... .... 
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 โทรศพัท ์ ......................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) 

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

 

กรณีศึกษาอยู ่ ช่ือสถาบนัการศึกษา ........................................................................................... ................... 

ท่ีอยูส่ถาบนัการศึกษา .................................................................................................................................. 

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

ระดบัช ัน้ / หลกัสูตรการศึกษา .......................................................................................................   

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ...................................... .......... 

 

6.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ .............................. 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี ..................................  ถึงวนัท่ี ..................................  รวม ...........  วนั 

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

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

 

8.  ทา่นเคยพิมพล์ายน้ิวมือส าหรับย่ืนค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ ครั้งลา่สุด ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี ...................................................................   

9.  ทา่นเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง ....... ใช ่....... ไมใ่ช ่(กรณีท่ีไมใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรือใครเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ย 

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

 

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

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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