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Best Scan 4 Caps 8 days 

เท่ียว 4 ประเทศ แถบสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยโุรปเหนือ 

เดนมารก์-นอรเ์วย-์สวีเดน-ฟินแลนด ์
 โดยสายการบินฟินน์แอร ์(AY) 

 

 บรษิทัฯ ขอน าเดนิทางสู่ดนิแดนแห่งยุโรปเหนือ แถบสแกนดเินเวยี ชมทศันียภาพอนังดงามของ 4 ประเทศหลกัแห่ง
ดนิแดนน้ี ไดแ้ก่.. 
โคเปนเฮเก้น เมอืงหลวงและเมอืงชายฝ ัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝ ัง่ตะวนัออกของเกาะซแีลนด ์
ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเวย ์เมอืงสวยงามในเขตชายฝ ัง่ทะเลแบบฟยอรด์ของยุโรปเหนือ ตวัเมอืงประกอบดว้ย
  เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ทีสุ่ดชือ่มลัโมยา เกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่สวยงามมากและมทีะเลสาบ 343 แห่งซึง่
  เป็นแหล่งน ้าจดืทีส่ าคญั  

สตอ็คโฮลม์ เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน ตัง้อยู่รมิชายฝ ัง่ทะเลทศิตะวนัออกของประเทศสวเีดน ไดร้บั 
  ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนือ่งจากเป็นประเทศทีม่เีกาะเลก็เกาะน้อย 

เฮลซิงกิ  เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ รมิชายฝ ัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายา
  ว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เนือ่งจากความงดงามและโดดเด่นของวฒันธรรมและสถาปตัยกรรมอนั 
  ไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝ ัง่ยุโรปและรสัเซยี  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  9-16 เม.ย. / 2-9 พ.ค. / 4-11 มิ.ย.2563 
วนัแรก  สวุรรณภมิู-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์-โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) 
06.00 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์G สายการบิน

Finn Air เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
08.55 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุ เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยสายการบิน Finn Air  

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

เท่ียวบินท่ี AY959 
18.25 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมารก์ นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้รถโคช้รอรบัท่านนําท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืง 
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคารจนี 

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Scandic Hotel Hvidovre หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น (เดนมารก์) -DFDS 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 
 นําท่าน ชมเมอืงโคเปนเฮเก้น Copenhagen เมอืงทีม่บีรรยากาศสวยซึง้ และสง่างามดงัเมอืงแห่งเทพนิยาย 

โคเปนเฮเกนเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงชายฝ ัง่ทะเลของประเทศเดนมารก์ ตัง้อยู่ชายฝ ัง่ตะวนัออกของเกาะ
ซแีลนด ์และเป็นย่านธุรกจิทีส่าํคญั จากนัน้นําท่านถ่ายรปูคู่กบัเงือกน้อยลิตเต้ิลเมอรเ์มด สญัลกัษณ์ของ
เมอืงซึง่ยงัคงนัง่เศรา้รอเจา้ชายตามเน้ือเรื่องในเทพนิยายอนัลอืลัน่ของนกัเล่านิทานระดบัโลก ฮนัสค์รสิ
เตยีน-แอนเดอรส์นั โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากบรเิวอร์-จาคอบเซ่น เจา้ของมลูนิธคิารล์สเบริก์ ใกลก้นัเป็น
ย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้และเรอืสาํราญจอดเด่นเป็นสง่า ผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกบั น ้าพุ
เกฟิออน เทพธดิาผูเ้สยีสละกบับุตรชายทีร่่วมสรา้งเกาะซแีลนดข์ึน้มา นําท่านสู่จตัุรสัอมาเลียนบอรก์
พาเลส  ชมและถ่ายรปูภายนอกพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ทีป่ระทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์
นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ทีต่กแต่งแบบสไตลร์อ็คโคโค่ และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหน้าวงัทุกวนัตอนเทีย่งเมื่อ
สมเดจ็พระราชนีินาถเสดจ็ประทบัอยู่ทีน่ี่เหมอืนกบัพระราชวงับคักิง้แฮมทีอ่งักฤษ จากนัน้อสิระท่านชม
บรเิวณจตุัรสัซติี้ฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ายรปูสวยงามประจาํเมอืง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศ
ครกึครืน้ของใจกลางเมอืง จากนัน้นําท่าน เข้าชมปราสาทโรเซนบอรก์ เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมยั
ศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจากความงามของ
ภายนอกแลว้ภายในปราสามแห่งน้ียงัเป็นทีเ่กบ็เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของ
ราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัอกีดว้ย ท่านจะไดเ้หน็หอ้งเกบ็สมบตัอินัลํ้าค่าของราชวงศเ์ดน
มารค์ ซึง่ภายในปราสาทไดจ้ดัแสดงไวเ้ป็นจาํนวนมาก   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื เพื่อนําท่าน ล่องเรือส าราญ DFDS (DFDS Seaway) จากกรุงโคเปนเฮเกน้ 

ประเทศเดนมารก์สู่กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์DFDS เป็นเรอืสาํราญอนัโอ่อ่าขนาดใหญ่ ทีพ่ร ัง่พรอ้มไป
ดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ผบั บาร ์หอ้งซาวน์น่า รา้นคา้ปลอดภาษ ีหอ้งเล่มเกมส ์
เป็นต้น เชญิพกัผ่อนเดนิเล่นบนเรอื ก่อนขึน้ชมววิสวยยามเมื่อเรอืถอนสมอ และรบัประทานอาหารคํ่าแบบ
บุฟเฟ่ต์ในเรอื พรอ้มพกัคา้งคนืบนเรอืสาํราญน้ี อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืชมทศันียภาพอนัสวยงาม
บนดาดฟ้าเรอืหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี       
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของเรือแบบบุฟเฟต์นานาชาติ กบัเมนูอาหารหลากหลายและ
เครื่องด่ืม Soft Drink 

 เขา้พกับนเรอืสาํราญ DFDS (CPH-OSL) (Overnight Cruise) ห้องพกัคู่แบบ 2 Berth Inside cabin 
อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม DFDS-ออสโล-กอล (นอรเ์วย)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอื 

เรอืเทยีบท่าเรอืทีเ่มอืงออสโล ใหท้่านผ่านขัน้ตอนการเชค็เอ๊าทจ์ากเรอื พรอ้มรบัสมัภาระ รถโคช้รบัทีท่่าเรอื 
จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ใจกลางเมอืง กรงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวง
แสนสวมรมิชายฝ ัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่มากมาย สรา้ง
ทศันียภาพทีง่ดงามเกนิบรรยาย นําท่านชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์สวนสาธารณะอนัเป็นผลงาน
ของปฏมิากร ทีนํ่าผลงานของ กุสตาฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิากรชื่อดงัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหนํ้าผลงานมาจดัแสดง
อย่างถาวรในอุทยาน ฟรอกเนอร ์ทท่ีานอาจเคยเหน็รปูของเสาโมโนลทิ รปูป ัน้วฏัจกัรของชวีติมนุษยส์งูถงึ 
17 เมตร ทีเ่ป็นรปูคนจาํนวนมากมายปีนป่ายกนัอยู่บนเสา ชมผลงานน ้าพวุงจรชีวิต ทีม่คีวามหมาย
สอนใจ จากนัน้นําท่านผ่านชมทาํเนียบรฐับาล, พระบรมมหาราชวงั, อาคารสถาปตัยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 
100 ปี อาท ิNational Theatre, อาคารรฐัสภา และศาลาเทศบาลเมอืงเก่าซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ย่าน
เอเคอรบ์รคู Aker Brygge และทีต่ัง้ของศาลาว่าการ City Hall แนวอารต์เดคโค่ สถาปตัยกรรมทีด่ทูนัสมยั 
ประดบัไปดว้ยน้ําพุ  สวน และประตมิากรรมเตมิแต่งใหด้กูลมกลนื ใกลก้นัเป็น The Nobel Peace Centre 
สถานทีท่ีม่กีารจดัแสดงเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรตแิละไกลออกไปคอื โรงโอเปร่า ทีถู่กสรา้งขึน้มา
ใหม่ดว้ยแนวคดิสถาปตัยกรรมร่วมสมยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 
บ่าย  นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองกอล Gol เมอืงแสนสวยลอ้มรอบไปดว้ยเขาทีม่ชีื่อเสยีงของนอรเ์วย ์เมอืงแห่งปาก
  ประตูสู่ดนิแดนแห่งฟยอรด์แลนดแ์ละสกรีสีอรท์ยอดนิยมในเขตของประเทศ และยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงรกัษา
  จารตีวฒันธรรมรปูลกัษณ์ดัง้เดมิของหมู่บ้านชนชาวนอรส์ในต้นครสิต์ศตวรรษที ่19  (ใชเ้วลาเดนิทาง 
  ประมาณ 3 ชัว่โมง)  
ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ทีโ่รงแรม  

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั Pers Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า  
(กรณีท่ีเมืองกอลไม่มีห้องว่างจะเปล่ียนมาพกัในเมืองเกโลหรือเมืองใกล้เคียงแทนในระดบัเดียวกนั) 
 

วนัทีสี่ ่ กอล-กุด๊วานเก้น-ล่องเรือชมฟยอรด์-ฟลมั-ออสโล  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเมืองกุด๊วานเก้น Gudvangen หมู่บ้านท่องเทีย่วเลก็ๆ ทีซ่่อนตวัอยู่ในเขตซองน์ 

ออ็กฟยอรด์าเน ฟยอรด์ทีม่คีวามยาวจากมหาสมุทรเขา้มาสู่แผ่นดนิใหญ่ไกลถงึ 200 กโิลเมตร กุ๊ดวานเกน้
นัน้เป็นหมู่บ้านทีเ่ลก็ๆ มปีระชากรอาศยัอยู่เพยีงแค่หลกัรอ้ยคนเท่านัน้ แต่กลบักลายเป็นเป้าหมายหลกัที่
นกัท่องเทีย่วจะต้องแวะลงเยีย่มชมเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นํา
ท่านล่องเรือช่ืนชมความงามทางธรรมชาติท่ีสร้างสรรคไ์ว้ให้ท่านช่ืนชมอย่างเตม็อ่ิม ตลอด เสน้ทาง
ท่านจะไดช้ื่นชมกบัแหล่งฟยอรด์ทีม่ธีรรมชาตขิองขุนเขาทีง่ดงาม สงบเงยีบ ทัง้น้ําตกอนัหลากหลาย ที่
กระเซน็ละอองน้ําจากเขาสงูใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนทะเลสาบสฟ้ีาอ่อนสลบักบัต้นสนอนัยิง่ใหญ่เหนือคาํ
บรรยาย ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัตระการตากบัจนกระทัง่ถงึเมืองฟลมั Flam ดนิแดนแห่งเขต
ชายฝ ัง่ทะเลแบบฟยอรด์ ของนอรเวย ์ซึง่เป็นลกัษณะของการเกดิการกดัเซาะของน้ําแขง็เมื่อครัง้ทีบ่รเิวณ
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ชายฝ ัง่ทะเลเหล่านัน้ยงัเป็นน้ําแขง็อยู่ เกดิการละลายและกระเทาะจนมลีกัษณะเวา้แหว่งเขา้มาในแผ่นดนิ
เป็นธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามอย่างมาก   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง 
บ่าย รถโคช้รอรบัท่าเรอื นําท่านเดนิทางสู่กรงุออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์นครหลวงแสน

สวมรมิชายฝ ัง่ทะเลออสโลฟยอรด์ทีม่บีรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเลก็เกาะน้อยทีม่อียู่มากมาย สรา้ง
ทศันียภาพทีง่ดงามเกนิบรรยาย  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร จนี 
จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั Thon Hotel Gardermoen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  ออสโล (นอรเ์วย)์-คารล์สตดั-สตอ็คโฮลม์ (สวีเดน) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 

นําท่านออกเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองคารล์สตดั ประเทศสวีเดน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําคารร์าเวล แม่น้ําสายทีย่าวทีสุ่ดของสวเีดน และอยู่ในเขตทะเลสาบวาเนน ชื่นชม
ธรรมชาตทิีส่วยงามตลอดการเดนิทาง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 
บ่าย นําท่านชมเมอืง คารล์สตดัเป็นเมอืงสวยงามเลก็ๆ รมิทะเลสาบแวนเนิรน์ ทีม่ชีื่อเสยีงเมอืงหน่ึงของประเทศ

สวเีดน ซึง่อยู่ระหว่างกรุงสตอ็คโฮลม์ของประเทศสวเีดนและกรุงออสโลประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่าน
ระหว่างสองเมอืงใหญ่น้ี สรา้งเมอืงโดยกษตัริยค์ารล์ที ่6 ในปี ค.ศ.1604 ชื่อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของ
พระองค ์ Karl-Stad ทีน่ี่มโีบสถ์ใหญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1730 จตุัรสัใจกลางเมอืง, ศาลากลาง
ประจาํจงัหวดัและสะพานหนิ ซึง่เมอืงน้ีมคีวามเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่าวนอรด์กิอาศยัมาแต่โบราณกาลกว่า  
1,000 ปี นําท่านเดนิทางสู่ใจกลาง กรงุสตอ็คโฮลม์ Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึง่อยู่
บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารก่์อกาํเนิดนครอนังามสง่า รมิคลองมากมายจนไดร้บั
ฉายา” ราชนีิแห่งทะเลบอลตคิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั Scandic Jarva Krog หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่ก  สตอ็กโฮลม์ (สวีเดน)-Tallink Silja Line 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 

นําท่านชมกรุงสตอ็คโฮลม์ เริม่จากผ่านชมโรงละคร ทาํเนียบรฐับาล นําท่านขึน้ชมววิบนฟเจลกาตนัเนินสงู
รมิทะเลสาบท่านจะเหน็ทศันียภาพแสนงดงามของท่าเรอืสต๊อคโฮลม์, เกาะเมอืงโบราณ, พระบรมมหา 
ราชวงับนเกาะสตาเดนอนัโอ่โถงงามสง่าดว้ยสถาปตัยกรรมสมยัเรเนซองส ์ปจัจุบนัเป็นทีเ่ลีย้งรบัรองผูท้ี่
ไดร้บัรางวลัโนเบล นําท่านเข้าชมพระราชวงัโดรทนิงโฮลม์ Drottningholm Palace ชมความงามสง่า
ของพระราชวงัเก่าแก่ทีก่่อสรา้งมาตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16 ในราวปีค.ศ.1662 และเป็นทีป่ระทบัของ สมเดจ็
พระราชาธบิดคีารล์ที ่16 กุสตาฟ และสมเดจ็พระราชนีิซลิเวยีแห่งสวเีดน รวมไปถงึพระบรมวงศานุวงศ ์ซึง่
ทรงประทบัมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1981 เป็นพระราชวงัทีไ่ดร้บัอทิธพิลและมตี้นแบบมาจากพระราชวงัแวรซ์ายสใ์น
ประเทศฝรัง่เศส ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาพระราชวงัโดรทนิงโฮลม์ เป็นทีป่ระทบัของบรรดาสมาชกิ
ราชวงศจ์ากรุ่นสู่รุ่น ซึง่แต่ละพระองคก์ท็ิง้เครื่องหมายทีบ่่งบอกความเป็นตวัตนในการตกแต่งภายใน โดย
ไดร้บัอทิธพิลจากการเปลีย่นแปลงในแต่ละยุคสมยั เพราะมกีารบูรณะอยู่เสมอตลอดระยะเวลากว่า 400 ปีที่
ผ่านมา น่ีคงเป็นสาเหตุทีท่าํใหพ้ระราชวงัแห่งน้ี ยงัคงรกัษาสภาพเดมิตัง้แต่ช่วงศตวรรษที่16 จนถงึปจัจุบนั
ไดเ้ป็นอย่างด ีปี ค.ศ. 1991 องคก์าร ยเูนสโกจงึประกาศใหพ้ระราชวงัดรอตต์นิงโฮลม์เป็นมรดกโลกในทีสุ่ด 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 
บ่าย นําท่านชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า นําท่านเข้าชมศาลาว่าการเมืองสตอ็คโฮลม์ 

City Hall สญัลกัษณ์ของกรุงสต๊อกโฮลม ์สรา้งเสรจ็ปีค.ศ.1923 และเป็นโครงการก่อสรา้งใหญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศสวเีดน ในศตวรรษที2่0 เป็นทีท่าํการของศาลาว่าการเมอืง และสถานทีส่าํหรบัจดังานรบัรางวลั
โนเบล ในทุกๆ ปี (ยกเวน้สาขาสนัตภิาพทีม่ขี ึน้ในออสโล) ตวัตกึทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และ
ตกแต่งผนงัใน Golden Hall หรอืหอ้งเต้นราํทีม่ลีวดลายฝงัหนิโมเสกกว่า 19 ลา้นชิน้ ขดัผวิหน้าเรยีบแลว้
เคลอืบดว้ยทอง ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก Ragner Ostberg และศลิปินชัน้
นําในเวลานัน้ จากนัน้นําท่านชมย่านเมอืงเก่าทีอ่ยู่มาตัง้แต่ศตวรรษที ่13  ทีย่งัคงรกัษาสภาพอาคารบ้าน 
เรอืนไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ถนนในเมอืงยงัปดูว้ยกอ้นหนิสีเ่หลีย่มเลก็ ๆ ใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมบรเิวณเมอืง
เก่าแก่ทีส่วยงามราวกบัภาพวาดยอ้นสู่อตดีอนัรุ่งเรอืง ทีป่จัจุบนัยงัทิง้ร่องรอยแห่งความเป็นเมอืงแห่งยุค
กลาง  จากนัน้เดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่ร ัง่พรอ้มไปดว้ย รา้นขาย
ของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษ,ี รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa เป็นต้น  

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

วนัทีเ่จด็  Tallink Silja Line-เฮลซิงกิ-สนามบิน (ฟินแลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอื 
  ใหท้่านผ่านขัน้ตอนการเชค็เอ๊าทแ์ละรบัสมัภาระ รถโคช้รอรบัทีท่่าเรอืแลว้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง 
  เฮลซงิก ิ ชมกรงุเฮลซิงกิ Helsinki เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ รมิ
  ชายฝ ัง่อ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้บัฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” เน่ืองจากความงดงามและโดดเด่น
  ของวฒันธรรมและสถาปตัยกรรมอนัไดร้บัอทิธพิลจากทัง้ทางฝ ัง่ยุโรปและรสัเซยี เมอืงเฮลซงิกถิูกสรา้งขึน้
  เมื่อปีค.ศ.1550 โดยกษตัรยิกุ์สตาฟ วาชาแห่งสวเีดน ต่อมาในสมยัทีต่กอยู่ภายใต้การปกครองของรสัเซยี 
  เฮลซงิกไิดถู้กเปลีย่นมาเป็นเมอืงหลวงของฟินแลนดแ์ทนทีเ่มอืงตรกู ูเฮลซงิกจิงึมคีวามโดดเด่นท่ามกลาง
  หมู่เกาะมากมายในทะเลบอลตกิ นําชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง ท่านจะ
  ประทบัใจไปกบัสถาปตัยกรรมแบบรสัเซยีทีจ่ตุัรสัหน้าโบสถ์ อนัเป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรท์ีช่นะรางวลั
  ออสการเ์รื่อง “เรดส”์ โดยใชฉ้ากมโหฬารของเฮลซงิกแิทนกรุงเลนินการด์ในสหภาพโซเวยีต จากนัน้นําท่าน
  ชม จตัุรสัซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมอืง เขา้ชม โบสถหิ์นเทมเปเลียวคิโอ (Rock-Church) ซึง่ 
  สรา้งในภูเขาหนิแกรนิตขนาดมหมึา จากนัน้นําท่านชมเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเริม่ต้นจากมาร์ 
  เกต็สแควรเ์ด่นตระหง่านดว้ยอาคารนีโอคลาสสกิประดบัยอดโดมสเีขยีวไดร้บัการยกย่องว่างดงามทีสุ่ดแห่ง
  หน่ึงในยุโรปซึง่กค็อื จตุัรสัรฐัสภาซึง่ลานจตุัรสัตรงกลางเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีข์องซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี ่2 
  แห่งรสัเซยี 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จนี 
14.00 น นําท่านเตรยีมตวัเดนิทางสู่สนามบนิเฮลซงิก ิและเผื่อเวลาใหท้่านทาํคนืภาษ ี
17.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบิน Finn Air เท่ียวบินท่ี AY-141  
 
วนัทีแ่ปด สนามบินสวุรรณภมิู 
07.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
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สายการบินฟินน์แอรเ์ดินทางด้วยชัน้ประหยดัไม่สามารถแจ้งขออาหารซีฟู้ ด  
ยกเว้นท่านท่ีมีปัญหาด้านสขุภาพ อาทิ เบาหวาน หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ 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-ฟินแลนด ์8 วนั / AY 

9-16 เม.ย.63 2-9 พ.ค.63 4-11 มิ.ย.63 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 67,300 63,300 64,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 11,900 11,900 13,500 
ราคาไมร่วมตัว๋โดยสาร (ทา่นทีม่ตีัว๋อยู่แลว้มา
จอยทวัร)์ 

37,900 37,900 39,500 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง //  
ค่าทิปคนขบั, ค่ามคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท   

โดยชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า 25 ท่านและจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก
ได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 ***ราคาทวัรไ์ม่มีราคาเดก็*** 
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ  

Refund หรือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั

ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาพิเศษ แบบหมูค่ณะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนัและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลบั

พร้อมคณะเท่านัน้  
 ตัว๋โดยสารไมส่ามารถเล่ือนกลบัได้ กรณีท่ีบางท่านต้องการอยู่ต่อหรือต้องการเดินทางในชัน้ธุรกิจ  ต้องทาํ

เป็นตัว๋เด่ียวเท่านัน้ (การย่ืนวีซ่าคาํนึงถงึการพกัอาศยัในประเทศนัน้ๆ มากท่ีสุด)  
 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและสแกนน้ิวมอื  
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Finn Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เฮลซงิก-ิโคเปนเฮเกน้ // เฮลซงิก-ิกรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่7 พ.ย.
2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (23 กโิลกรมัต่อท่านต่อชิน้ / ท่านละ 1 ชิน้เท่านัน้) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง  
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ และค่าบรกิารแปลเอกสารรวมถงึการนดัหมาย ท่านละ 3,900 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัร์

ก่อนคณะออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ 

ท่านละ 1,900 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก่์อนคณะออกเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางต้องการทาํเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 

หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นต้น 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
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หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
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อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียง
พบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง
อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูนอรเ์วย)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนั 

-    ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือทาํการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูนอรเ์วยไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ
สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณผีูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใช้หนงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกน

รปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นต้น และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย  

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบุ
วนัลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้สาํเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ  
- ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํไดห้รอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบั

จากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชี 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
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เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและต้องทาํจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าจะต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***  ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   
 

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)   
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา  โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
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วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
**** ข้อมูลท่ีท่านให้รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างละเอียดและเป็นข้อมูลท่ีเป็นความจริงเท่านัน้ 

เน่ืองจากนอรเ์วย ์จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย  
และข้อมูลจะถกูส่งไปยงัสถานทูตนอรเ์วยก่์อนวนันัดหมายย่ืน  

กรณุาส่งแบบฟอรม์น้ีพร้อมกบัหน้าส าเนาหนังสือเดินทางของท่านประกอบกนั **** 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและถกูต้องในการทาํ
ออนไลน์ต่อไป อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนและกรณุาระบมุาให้เรียบร้อย 

 
 

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

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

2.  สถานภาพ  ........  โสด   ........ แตง่งานจดทะเบยีน   ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ........ หยา่    ........ หมา้ย 
 กรณีสมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดือน-ปี ที่สมรส (กรณีมทีะเบยีนสมรส ใสร่ายละเอยีดตามทะเบยีนสมรส) 

 ........................................ (กรณีไมม่ทีะเบยีนสมรส หรืออยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา ใสร่ายละเอยีดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆ 

 ที่เร่ิมอยูก่นิฉันทส์าม-ีภรรยา) .......................................................................................................................  

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

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

 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 
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      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล..........................................................................................................................  
 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา .......................................  

      สญัชาต ิ......................................................................  

    กรุณาใสร่ายละเอยีดบุตร หากมบุีตรดว้ยกนั ช่ือบุตร 1. ช่ือ ............................................................................... 

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

    กรุณาใสร่ายละเอยีดพี่นอ้ง กรณีมพีี่นอ้ง 

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

    ช่ือพี่นอ้ง 3. ช่ือ .................................................................................................  

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

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

    วนั-เดือน-ปีเกดิ ....................................... สถานที่เกดิ ....................................... สญัชาต ิ...............................  

 

4.  ที่อยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)...........................................................................................................................  

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

 อเีมล ์(ถา้มกีรุณาใสร่ายละเอยีด) .................................................................................................................  
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5.  ช่ือสถานที่ท  างาน (ภาษาองักฤษ)...................................................................................................................  

 
    ที่อยูส่ถานที่ท  างาน (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................  

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

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

 
 ประเภทของงานที่ดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานที่องคก์รท าอยู ่........................................................................  
 

 โทรศพัท ์ ......................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ....................................................................  

 

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

ที่อยูส่ถาบนัการศึกษา ..................................................................................................................................  

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

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

 กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา ................................................  

 

6.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย..........................................................................................................................  
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) 

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

 กรณีเคยไดว้ซีา่เชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .....................................................................................................  

 

8.  ทา่นเคยพิมพล์ายน้ิวมือส าหรับย่ืนค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ ครั้งลา่สุด ....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) 

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

9.  ทา่นเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง ....... ใช ่....... ไมใ่ช ่(กรณีที่ไมใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรือใครเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ย 

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

 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
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(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม่) 

 

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

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

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

 

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


