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ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES  

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน 

เดินทางมีนาคม– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง55,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2.กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภณัฑ์เรือวาซา 

วนัที่ 3. สต็อกโฮล์ม – ซิตีฮ้อลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตนั –คาร์ลสตทั 
วนัที่ 4. คาร์ลสตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – ถนนคาร์ลโจฮนัเกท 
วนัที่ 5. ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ – Oslo Opera House – ล่องเรือ DFDS 

วนัที่ 6.โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอร์เมด – น า้พุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิง้ 

วนัที่ 7.ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน 
วนัที่ 8.กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
01.25น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึงสต็อก
โฮล์ม เวลา 07.00 น.*** 

06.55น. ถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport)เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถ่ินช้า
กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร น าท่านชมกรุงสต็อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อม
ด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม  งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา , 
พิพิธภณัฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจตุัรัสกว้าง เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum)เป็นเรือที่ถูกกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษา

ชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลกันับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติ
ทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภณัฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เก่ียวข้อง
กับเรือล านี ้9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนีดึ้งดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภณัฑ์ในสแกนดิเนเวีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัQUALITY GLOBE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 สต็อกโฮล์ม – ซิตีฮ้อลล์ – เมอืงเก่ากมัลาสตัน –คาร์ลสตัท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall)ซ่ึงใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostbergสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ 
วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัม
ลาสตนั อันเป็นบริเวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก แล้วน าท่านขึน้สู่จุดชมวิวเมืองสต็อกโฮมในแบบพา
โนรามา ณ จุดชมวิวเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท (Karlstad)เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stadที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เม่ือปี 1730 , 
จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัSCANDIC WINNหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
ถนนคาร์ลโจฮันเกท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo)ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซ่ึงเป็นธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FrognorSculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ช่ือกุสตาฟ วิกเก
แลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจกัรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรง
ใจกลางของอุทยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลักชิน้โบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียง
แท่งเดียว จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrusงานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่

บริเวณริมแม่น า้ ซ่ึงรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด จากนัน้มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซือ้ของช้อปปิง้ ณ 
บริเวณถนนคาร์ล โยฮนัส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ท่านเลือกซือ้ของฝากของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พกั โรงแรมQUALITY33 หรือเทียบเท่า 

(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป) 

วันท่ี 5 
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ – Oslo 
Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena)นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่

จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกับเรือไวกิง้ที่
สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือใน
ชีวิตประจ าวนัที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส าคญัที่สุด เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ใน
เร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคัญประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะ

แก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก อีกทัง้โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ัง
ของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผงัการจราจรของชายฝ่ังด้านตวัเมืองออสโล 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้า
ปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของ
ท่าน) 

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีที่ห้องพัก Sea view 

cabin มีจ านวนห้องท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท) 

วันท่ี 6 
โค เปนเฮเกน – ลิตเติ ้ล เมอ ร์เมด – น ้าพุ แ ห่งราชิ นี เกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูป

คู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่า
อยู่ ชมน า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบ
กู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก
ในทุกวนันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง

เดนมาร์กนับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวงัทุกวันตอนเที่ยงเม่ือสมเด็จ
พระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง 
และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้
อปปิง้ ที่ยาวที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดที่ KongensNytorvที่มีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อาทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang &Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ZLEEP HOTEL AIRPORTหรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึน้ในสมยัศตวรรษ
ที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายใน
ปราสามแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
อีกด้วย 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือนตุลาคม 62 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และไปถึงกรุงเทพ
เวลา 06.00 น. *** 

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ 
06.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง 
ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วนั 5 คืน 
โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี  

[ไม่มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน  
ท่ำนละ 

รำคำ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่ำนละ 

16-23 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 8,900 

4-11 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 38,210 10,900 

5-12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 38,210 10,900 

22-29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

21-28 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

23-30 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

11-18 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,780 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 
  
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
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3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ ย่ืน วีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (13 ยูโร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (24ยูโร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
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1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
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3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 
*** ย่ืนวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านับจากวนัย่ืนประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย) 

 
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึง
ผู้ เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 
2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบัไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
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CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

4. หลักฐานการเงิน กรณีผู้ เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
4.1 กรณีผู้ เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตวัของผู้ เดินทาง ถ่ายส าเนา 

ย้อนหลงั 3 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 
15 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือนในกรณีที่ มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
จดหมายชีแ้จง 

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเล่ม (ทัง้เล่มเก่า –เล่มใหม่) 
4.3กรณีผู้ เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
     4.3.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(Sponsor Letter) ระบุช่ือเจ้าของบญัชี   (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้)ต้อง

สะกดช่ือ – สกลุ ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบญัชีออกค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุความสมัพนัธ์มาโดยชัดเจนว่าเก่ียวข้องกันอย่างไร ฉบบัภาษาองักฤษ 

     4.3.2. ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ 
     4.3.3. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล(ถ้ามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคดัหนังสือยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสงักัด พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
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***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วยทัง้
สองท่าน 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ 
 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 
 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จงัหวดั)………………………………………….……………………………………………… 
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาติปัจจุบนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ ชาย     หญิง 
9. สถานภาพ    โสด    แต่งงาน (จดทะเบียน)   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) 
หย่า        แยกกันอยู่  หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………………… 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ท างาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของสถาบนัศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………….…… 
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
     ไม่เคย 
     เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัที่................................... ถึงวนัที่........................................... 
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15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้
ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
 ไม่เคยเคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................... 
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 
   ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  
       กรุณาระบุช่ือ ......................................................  
สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ  
   เช็คเดินทาง     เงินสด 
   บตัรเครดิต     ที่พกัที่มีผู้จดัหาให้ 
   ช าระค่าที่พกัล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 
   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    
   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 
 
 
 


