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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจา้หน้าที่ท าการ

เชค็อนิและโหลดสมัภาระ 
วนัท่ีสอง ดไูบ – โคเปนเฮเกน – สวนสนุกทิโวลี – ช้อปป้ิงถนนสตรอยก ์
01.35 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ)  
04.45 น.       แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค์ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK151 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
13.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบินโคเปนเฮเกน ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแล้วออกเดนิทางไปยงัจุดหมาย

แรกของการเดนิทางทีเ่มอืง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เมอืงหลวงของเดนมารก์ เมอืงไวกิง้โบราณทีม่ี
เสน่ห์น่าเที่ยวมาก ด้วยความเป็นเมอืงที่มผีงัเมอืงสวยงาม นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงที่มาก ด้วยความเป็น
เมอืงทีม่ผีงัเมอืงสวยงาม นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่ากดว้ยกลิน่อายของประวตัศิาสตร ์



 

 

และวฒันธรรมทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ย่างด ีเป็นศูนยก์ลางศลิปวฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศ 
เมอืงโคเปนเฮเกนมหีลายจุดหลายมุมที่น่าเทีย่ว ผ่านชม เงือกน้อย 
(The Little Mermaid) ที่นัง่อยู่บนโขดหินริมน ้ ามาตัง้แต่ปี 1913 
เงอืกน้อยเนื้อส ารดิตวันี้สร้างขึ้นโดยได้แรงบนัดาลใจมาจากนิทาน
อมตะเรื่อง “เงอืกน้อย” (The Little Mermaid) เงอืกน้อยนี้มขีนาดเท่า
คนจรงิ น ้าหนกัส ารดิทัง้ตวัประมาณ 175 กโิลกรมั ไดร้บัการบรูณะให้
อยู่ในสภาพดตีลอดเวลา แม้ว่ารูปปั้นเงอืกน้อยจะมอีายุกว่า 100 ปี
แล้ว แต่ก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง 
ผ่านชม พระราชวงัอเมเล่ียนบอรก์ (Amalienborg Palace) สรา้ง
ขึ้นโดย “ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นที่
ประทับของบรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่  
“พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์” ที่ถูกเผาท าลายไปในปี 1794 ภายในมี
บางส่วนเปิดให้เขา้ชมได้ ส่วนขา้วของชิ้นส าคญั เครื่องประดบัมคี่า 
เครื่องแต่งกาย และงานศลิปะต่างๆ จะถูกเก็บรกัษาไว้ในพื้นที่ของ
พพิธิภณัฑซ์ึง่นักท่องเทีย่วสามารถเขา้ไปเที่ยวชมได ้ผ่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุด
ยอดดา้นสสีนัและความบนัเทงิ ทีสุ่ดของความน่าสนใจอยู่ทีว่วิทวิทศัน์ของอาคารเก่าในย่านนี้ซึง่ยงัได้รบั
การเกบ็รกัษาอย่างด ีสสีนัยงัคงสดใส ช่วยสรา้งบรรยากาศโดยรอบไดด้มีาก และถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญั
ของเมอืงอกีแห่งหนึ่งเลย ปัจจุบนัย่านนูฮาฟน์ยงัมคีวามส าคญัจากการได้รบัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกจากยูเนสโกอีกด้วย จงึยิง่ท าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก ผ่านชม พระราชวงัคริสเตียนบอรก์ 
(Christiansborg Palace) พระราชวงัหลวงแห่งเดนมารก์ที่เป็นทัง้ที่ท าการรฐับาล ที่ท าการนายก และ
ศาลสูง พระราชวงัทีเ่หน็ในปัจจุบนันัน้เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ใหม่เป็นครัง้ที ่3 ในจุดเดมิ พระราชวงันัน้ได้
ถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1167 ก่อนจะเสยีหายจากเพลงิไหมใ้นปี 1794 และ 1884 ตวัพระราชวงัปัจจุบนั
สรา้งเสรจ็สิ้นในปี 1928 ในสไตล์นีโอบารอคที่หรูหราอลงัการ แล้วน าท่านเขา้สู่ สวนสนุกทิโวลี (Tivoli) 
อิสระให้ท่านได้สนุกไปกบัสวนสนุกใจกลางเมอืงเดนเมาร์ก ที่เก๋ตัง้แต่ชื่อ เพราะตวัอกัษร “Tivoli” เมื่อ
น ามาเรยีงสลบัจากหลงัจะอ่านได้ว่า “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1843 มเีครื่องเล่นที่พร้อม
ส าหรบัทัง้เด็กและผู้ใหญ่ ทัง้แบบน่ารกัๆ และแบบหวาดเสยีวสุดๆ ก็มใีห้เลอืกเล่นกนัอย่างเต็มที่  โดย
เครื่องเล่นทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากที่สุดกค็อื “รถไฟเหาะรางไม”้ ซึง่ตดิอนัดบั 1 ใน 7 ของรถไฟเหาะที่
ชวนให้หวาดเสียวที่สุดในโลก จากนัน้ให้ท่านได้ **อิสระช้อปป้ิงกนัอย่างเต็มท่ีท่ี ถนนสตรอยก์ 
(Stroget) ถนนสายชอปป้ิงที่ยาวที่สุดในโลก พรัง่พรอ้มด้วยร้านค้ามากมายหลายรอ้ยร้าน แต่ละร้านก็
ซอกซอนอยู่ตามซอยเลก็ซอยน้อย เดนิเขา้ซอยนี้ไปออกซอยนัน้ชมและซือ้สนิค้าแบรนดเ์นมชื่อดงัที่มใีห้
เลอืกกนัอยา่งจใุจหลากหลายแบรนด ์ชอ้ปป้ิงกนัไมห่วาดไมไ่หวถูกใจขาชอ้ปแน่นอน 

 



 

 

   
เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Scandic Hvidovre หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม โคเปนเฮเกน – กอเทนเบิรก์ – สโคฟด ์ 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง กอเธนเบิรก์ (Gothenburg) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศสวเีดน ทีแ่รกเริม่เดมิ
ทก่ีอตัง้ขึน้เป็นป้อมปราการทีแ่ขง็แกร่งในช่วงศตวรรษที ่16 ก่อนทีป่ระชากรจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ด้วย
การค้าขายที่รุ่งเรอืง เพราะท่าเรอืของเมอืงกอเทนเบริ์กนัน้เป็นท่าเรอืที่ใหญ่ที่สุดในแถบประเทศยุโรป
เหนือนัน่เอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ย่าน ฮากะ (Haga) หรอือกีชื่อกค็อื ย่านเมืองเก่า (Old Town) ของเมอืงกอเธนเบริก์ ใหท้่านได้
เดนิชมยา่นทีส่วยและมเีสน่หด์ว้ยตวัอาคารทีเ่ป็นบา้นไมผ้สมปนูเรยีงรายสองขา้งทาง เป่ียมดว้ยสเน่หข์อง
ยุคศตวรรษที่ 19 ย่านฮากะนัน้เดิมทเีก่าและทรุดโทรม แต่ทางการได้ท าการบูรณะย่านนี้ใหม่ทัง้หมด
ในช่วงปี 1980 กลายเป็นจุดเด่นของเมอืงที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากจากทัว่โลกให้มาเดนิเที่ยวชม 
ดว้ยบรรยากาศแสนสงบพรอ้มอาคารโบราณแต่มเีอกลกัษณ์น่ามอง ชวนใหเ้ดนิเล่นชมอาคารซา้ยขวาจน
แทบลมืเวลา แถมด้วยร้านขายของที่ระลกึมากมาย ร้านอาหาร และคาเฟ่ชวนให้นัง่ผ่อนคลายชิลล์ๆ 
จากนัน้ใหท้่านได ้**อิสระช้อปป้ิง** ท่ี Hede Fashion Outlet เอาทเ์ลต็นอกเมอืงกอเทนเบริก์ทีม่ากมาย
ไปดว้ยรา้นคา้จากแบรนดด์งัมากมายทัว่โลก พรอ้มดว้ยส่วนลดมากสุดถงึ 70 เปอรเ์ซน็ต์ทีห่าไม่ไดง้่ายๆ 
ในรา้นคา้ดา้นนอก พรอ้มสรรพดว้ยสนิคา้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นแบรนดแ์ฟชัน่น าสมยั แบรนดก์ฬีาสุดดงั 
หรอืจะเป็นของแต่งบา้นเก๋ๆ กห็าซือ้ไดท้ีน่ี่ ไดแ้ก่ Tommt Hilfiger, Hugo Boss, Filippa K., Nike, Adidas, 
Guess, Lee, Levi’s และอกีมาก จากนัน้น าท่านสู่เมอืง สโคฟด ์(Skovde) อกีหนึ่งเมอืงเก่าแก่ตัง้แต่สมยั
ยคุกลางและเป็นศูนยก์ลางทางใตข้องสวเีดน ตัง้อยูก่ึง่กลางระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่บนเนินทางตะวนัออก
ของภูเขา Billingen ตวัเมอืงนัน้ได้ชื่อว่ามยี่านเมอืงเก่าที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของสวเีดน แม้อาคารเกอืบ
ทัง้หมดตัง้แต่ยุคกลางจะถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่ของเมอืงท าลายไปเมื่อปี 1759 แต่กไ็ดม้กีารสรา้งเมอืงขึน้มา
ใหม่และรกัษาเอาไว้อย่างดตีัง้แต่นัน้มา ท าให้นักท่องเที่ยวได้สามารถชมอาคารบ้านเรอืน โบสถ์ และ
สถานทีร่าชการโบราณ ทีเ่รยีงรายอยูท่ ัว่เมอืงไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Scandic Billingen หรือระดบัเดียวกนั  
 



 

 

วนัท่ีส่ี  สโคฟด ์– สตอ็กโฮลม์ – แกมล่าสแตน 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืง สตอ็กโฮลม์ (Stockholm) เมอืงทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลกว่ามเีป็นเมอืงที่มาก
พรอ้มดว้ยเสน่หแ์ละความงามที่สุดอกีแห่งหนึ่งของโลก แต่เทีย่วชมสตอกโฮล์มกใ็ช่ว่าจะไดเ้หน็แค่ความ
สวยงามและความทนัสมยัของเมอืงเท่านัน้ เพราะสิง่ที่จะได้ชมได้เห็นมากกว่านัน้ก็คอืความเก่าแก่สุด
คลาสสกิของอาคารบ้านเรอืนในยุคศตวรรษที่ 13 ทุกมุมมเีรื่องเล่า และทุกมุมมคีวามเป็นมา สวเีดนมี
ประวตัศิาสตรไ์มน้่อยไปกว่าแผ่นดนิใดในโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชมเมอืงสตอ็กโฮลม์ทีย่่าน แกมล่า สแตน (Gamla 
Stan) เ ป็ น ย่ า น เ มือ ง เ ก่ า  (Old Town) ซึ่ ง ตั ้ง อ ยู่ ใ ก ล้ กับ 
“พระราชวงัหลวง” (Royal Palace) แห่งสวีเดน มจีตุัรสัเก่าแก่
ของเมอืงอยูใ่นยา่นน้ีซึง่ถอืว่าเก่าแก่ทีสุ่ดในสต็อกโฮลม์ดว้ย ยา่น
เมอืงเก่าในวนันี้ดูไม่เก่าเสยีทเีดยีวเพราะถูกจดัให้มมีุมพกัผ่อน
หย่อนใจของชาวเมอืงพรอ้มลานน ้าพุ ด้วยที่ถนนแถบนี้น่าเดิน
ดว้ยอาคารสวยๆ มากมายตลอดแนวถนน นักท่องเทีย่วมกัหยุด
ถ่ายรปูกนัอยู่ตลอดสองขา้งทาง รา้นขายอาหาร กาแฟ ขนมกม็เียอะ และมกัมาหยุดมุงดูและชมิไอศกรมี
โคนทีเ่ปิดรา้นท ากนัสดๆ ซึง่ส่วนใหญ่ต้องลองชมิกนัแทบทุกคนไม่มใีครยอมพลาด จากแกมล่า สแตนถ้า
ลองเดินทะลุซอย “Stortorget 22” ออกไปก็จะพบกับสวรรค์ของนักช้อป เพราะมีถนนสายช้อปป้ิงที่
มากมายดว้ยสนิคา้ทีร่ะลกึทีส่ ื่อความเป็นสวเีดนใหน้ักท่องเทีย่วเลอืกซือ้กลบับา้น ทีน่่าสนใจกม็หีมวกไวกิ้ง
ที่มกัจะดูดเงนินักท่องเที่ยวได้เสมอ รวมทัง้สนิค้าอื่นๆ ที่มสีญัลกัษณ์เกี่ยวกบัสวเีดนก็น่าซื้อไปหมด แต่
เมื่อมาถงึสวเีดนก็ต้อง “สบู่ไข่ขาว” และเป็นที่นิยมของคนไทยมากจนแต่ละรา้นเขยีนป้ายแจง้ราคาและ
อธบิายวธิกีารใชเ้ป็นภาษาไทยเอาไวด้ว้ย ถนนแถบนี้ชวนใหน่้าเดนิดว้ยอาคารสวยๆ มากมายตลอดแนว
ถนน รา้นขายอาหาร กาแฟ ขนมก็มีมาก ชมและถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮลม์ (Stockholm 
City Hall) เอกลกัษณ์ของ ยา่นเมอืงเก่า (Old Town) แห่งนี้เป็นอาคารทรงเหลีย่มสวยทีม่สีญัลกัษณ์ “สาม
มงกุฎ” แห่งสวเีดนประดบัอยู่บนยอดหอคอยอาคารที่มคีวามสูง 106 เมตร อาคารหลงันี้ถูกสรา้งขึน้ดว้ย
ก้อนอฐิจ านวนมากถงึ 8,000,000 ก้อน ตวัอาคารตัง้อยู่ทางทศิใต้ของทะเลสาบแมลาเรนิ นอกจากใชเ้ป็น
ศาลาว่าการเมอืงแลว้ อาคารหลงันี้ยงัใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานมอบรางวลัโนเบลอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Quality Hotel Globe หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีห้า  สตอ็กโฮลม์ – คารล์สตดั 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง คารล์สตดั (Karlstad) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าคารร์าลเวน (Klaralven) แมน่ ้า
สายยาวที่สุดของประเทศสวเีดน และเป็นเมอืงรมิทะเลสาบ งดงามด้วยทศันียภาพสวยๆ ของทะเลสาบ



 

 

กวา้ง และววิของพระอาทติยแ์สนงามทีท่ าใหเ้มอืงคารล์สตดัไดร้บัสมญานามว่า เมอืงแห่งพระอาทติย ์และ
มรีปูพระอาทติยท์ีก่ าลงัยิม้แยม้เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เทีย่วชมเมอืง คารล์สตดั (Karlstad) น าท่านสู่ จตัุรสักลางเมือง (Town Square) ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืง

คารล์สตดั เป็นหนึ่งในจตุัรสัที่ใหญ่ที่สุดของสวเีดน เป็นสถานที่นัดพบยอดนิยม และเป็นสถานที่จดังาน
เทศกาลประจ าเมอืงอกีด้วย จตุัรสัในปัจจุบนันี้เป็นจตุัรสัที่บูรณะสร้างขึน้ใหม่ เพราะจตุัรสัดัง้เดมินัน้ได้
เสียหายอย่างมากจากเพลงิไหม้ในปี 1865 ที่ใจกลางจตุัรสันัน้มแีลนด์มาร์กโดดเด่นอยู่คือ อนุสาวรยี์
สนัตภิาพ (The Peace Monument) ทีต่ ัง้ขึน้ในปี 1905 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์แด่สนัตภิาพระหว่างสวเีดนและ
นอรเ์วยห์ลงัจากขดัแยง้กนัมาอย่างยาวนาน และแมจ้ะเป็นอนุสาวรยีท์ีไ่ดร้บัค าวจิารณ์อย่างมากมายว่าทัง้
ไม่เหมาะและไม่สวยงาม แต่อนุสาวรยี์แห่งนี้ก็ยงัยนืหยดัเป็นจุดเด่นของจตุัรสักลางเมอืงมาได้จนถึง
ปัจจุบนั ในบรเิวณรอบๆ จตุัรสักลางเมอืงนี้ นอกจากจะน่าเดนิเล่นเดนิเทีย่วชมเมอืงในบรรยากาศสบายๆ 
แลว้ ยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงย่านหนึ่งใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ น า
ท่านชม มหาวิหารคารล์สตดั (Karlstad Cathedral) มหาวหิารที่มยีอดหอคอยสูงโดดเด่นเหนือเมอืง
แห่งนี้สวยงามดว้ยตวัอาคารสขีาว สวยงามดว้ยศลิปะสไตลบ์ารอค  สรา้งขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที ่18 เป็น
ศูนยร์วมจติใจของชาวครสิต์ในคารล์สตดัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ชม สะพานหิน (Gamla Stenbron) สะพาน
หนิขา้มแม่น ้าใจกลางเมอืงคารล์สตดั และดว้ยความยาวถงึ 168 เมตร ท าใหส้ะพานแห่งนี้เป็นสะพานหนิที่
ยาวทีสุ่ดในสวเีดน และเป็นแลนดม์ารก์อยา่งหนึ่งของเมอืง 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Scandic Karlstad City หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก คารล์สตดั – ออสโล – สวนฟรอ็กเนอร ์– ป้อมอารเ์คอรซ์ุส – ถนนคารล์ โจฮนัส ์เกท  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้สู่เมอืง ออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงสวยมสีไตลอ์ยา่งที่
ใครๆ เขามกัพดูกนัว่าน่ีคอืเมอืงแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตวัอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้
จะมรีูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สดัส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสสีด มพีพิธิภณัฑ์
ศลิปะ มจีดุชมววิสวยๆ ของเมอืงเลยีบฟยอรด์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเที่ยวชมเมืองออสโล ชม สวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ 
(Frogner Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมอืง เป็นสถานที่
ยอดนิยมของทัง้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเอง ทัง้นี้ก็เพราะ
นอ ก จ ากบ ร ร ย าก าศ แ สนสดชื่ น ข อ ง ส ว นแ ล้ ว  ภ า ย ใ น
สวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ยังเป็นที่ตัง้ของ สวนวิกเกอร์แลนด์  
(Vigeland sculpture park) ชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ตัง้ขึ้นตามชื่อ
ของผูก่้อตัง้ “กุสตาฟ วกิเกอร”์ ประตมิากรชื่อดงั พืน้ทีข่องสวนวกิเกอรแ์ลนด์จะถูกเนรมติใหเ้ป็นเหมอืน



 

 

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีจ่ดัแสดงประตมิากรรมรูปสลกัจากโลหะและส ารดิมากมายถงึกว่า 200 ชิน้ ซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นรปูปั้นมนุษยเ์ปลอืยที่แสดงถงึวฏัจกัรชวีติทัง้ในโลกนี้และ
โลกหน้า ทัง้หมดนี้เวลาสรา้งนานถงึ 22 ปี จุดเด่นของที่นี่จะเป็น 
“เสาโมโนลทิ” (Monolith) เสาหนิแกรนิตสูง 17 เมตรทีถู่กแกะสลกั
เป็นมนุษยท์ัง้เดก็และหญงิชายเกีย่วพนัเรยีงรอ้ยกนัขึน้ไปตามแนว
เสาเหมอืนการแก่งแย่งของมนุษยเ์พื่อจุดสูงสุดของชวีติ และยงัมี
รูปส าริดของเจ้าหนูขี้แยสัญลักษณ์ส าคัญของออสโลที่มีชื่อว่า 
“Angry Little boy” ทีใ่ครๆ กห็อ้มลอ้มถ่ายรปูเป็นอย่างสนุกสนาน ซึง่เชื่อกนัว่าใครไดแ้ตะมอืเจา้หนูคนนี้
แล้วจะมโีอกาสได้กลบัมาออสโลอกีครัง้ จากนัน้น าท่านสู่ ป้อมอาเคอรซ์ุส (Akershus Fortress) ที่ตัง้
อยู่บรเิวณอ่าวออลโลฟยอรด์ที่เคยเป็นจุดค้นพบเรอืไวกิ้งนัน้มที่าเรอืเก่าที่สรา้งขึน้เมื่อปี 1299 โดยเป็น
ปราสาทแบบยุคกลางที่สร้างขึ้นหลงัท่าเรอืในราวปี 1300 จากฐานเดิมที่เคยเป็นป้อมมาก่อน การมี
ปรบัเปลีย่นรปูแบบมาเรือ่ย แต่กย็งัเกบ็ของเก่าไวม้ากเหมอืนกนั ปัจจบุนับรเิวณนี้มกัมนีกัท่องเทีย่วเขา้มา
เดนิเล่นชมบรรยากาศเพราะเป็นจุดชมววิเหมาะๆ ที่จะมองเหน็ทัง้ท่าเรอืและฝัง่เมอืงที่สวยงามมากอีก
แห่งหนึ่งในออสโล **อิสระช้อปป้ิงย่าน คารล์ โจฮนัส์ เกท (Karl Johans Gate)** ถนนที่เป็นเหมอืน
หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมอืงซึ่งดูหรูหรา และเป็นสสีนัของการช้อปป้ิงที่นักช้อปทัง้หลายไม่ควรพลาด 
นักท่องเทีย่วค่อนขา้งเยอะเพราะมแีต่สนิค้าน่าชอ้ปมากมายตัง้แต่แบรนดเ์นมจนถงึสนิคา้ทอ้งถิน่ไม่มแีบ
รนด ์โดยเฉพาะแบรนด ์ “H&M” ทีม่ตี้นก าเนิดในแถบสแกนดเินเวยี และกระเป๋าเป้สะพานจากสวเีดนแบ
รนด ์“Fjallraven” หรอืทีเ่ราคุน้ในชื่อ “Kanken“ กม็แีบบใหเ้ลอืกมากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Scandic Vulkan หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ ออสโล – ดไูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
14.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK160 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
23.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
03.40 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK376  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดก็ 
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรอืตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้23 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า 3,500 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้ม
ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 

วนัเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 26 ก.ค.-2 ส.ค. 62 49,900.- 

กนัยายน 
4-11 ก.ย. 62 

25 ก.ย.-2 ต.ค. 62 
45,900.- 

ตลุาคม 2-9 ต.ค. 62 



 

 

3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
 
 
 



 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี

พาสปอรต์เล่มเก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็ามควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการ

อนุมตัวิซี่า 

2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี

อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน ไมส่วมใส่เครือ่งประดบัและแว่นสายตา) 

3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-
6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 



 

 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

*1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลเดมิ กรณมีกีารเปลีย่นชื่อหรอืชื่อ-สกุลเดมิ ก่อนแต่งงาน 
............................................................................................ 
ชื่อบดิา ...................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ......................................................... 
ชื่อมารดา ................................................................................วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ ......................................................... 
*2.  สถานภาพ  โสด  แต่งงานจดทะเบยีน  แต่งงานไมจ่ดทะเบยีน  หย่า  หมา้ย  
กรณสีมรส แลว้ กรณุาแจง้ วนั-เดอืน-ปี ทีส่มรส (กรณีมทีะเบยีนสมรส ใส่รายละเอยีดตามทะเบยีนสมรส) 
................................................................................................................  
(กรณไีม่มทีะเบยีนสมรส หรอือยูก่นิฉนัสาม-ีภรรยา ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ครา่วๆทีเ่ริม่อยูก่นิฉันทส์าม-ีภรรยา 
................................................................................................................  
(กรณสีถานภาพหย่า ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ตามใบหยา่) .......................................................................... 
(กรณสีถานภาพแยกกนัอยู ่ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ครา่วๆ) ....................................................................... 
*3.   กรณที่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม กรณุากรอกรายละเอียดของ คู่สาม-ีภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................................................... 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ................................. 
      สญัชาต ิ...................................................................... 
 *กรณุาใส่รายละเอยีดบุตร หากมบีุตรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 
ชื่อบุตร 1. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................  
ชือ้บุตร 2. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................      
ชื่อบุตร 3. ชื่อ ............................................................................................. 
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................          
*กรณุาใส่รายละเอยีดพีน้่อง กรณมีพีีน้่อง (ภาษาองักฤษ) 
    ชื่อพีน้่อง 1. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ............................. สญัชาต ิ...............................  
    ชื่อพีน้่อง 2. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ............................ สญัชาต ิ...............................  
    ชื่อพีน้่อง 3. ชื่อ ................................................................................................. 
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ........................... สญัชาต ิ................................   



 

 

*4.ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 
   รหสัไปรษณยี.์........................ โทรศพัทบ์า้น ......................... *โทรศพัทม์อืถอื .............................................  
    *อเีมล ์........................................................................................................................................ 
*5.ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ)...............................................................................................  
   ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษ) .......................................................................................................... 
   ต าแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
   รายไดต่้อเดอืน/อาชพีประจ า/คู่สมรส/บุตร.............................................................................................. 
   ประเภทของงานทีด่แูลรบัผดิชอบ/ประเภทของงานทีอ่งคก์รท าอยู ่........................................................ 
   โทรศพัท ์................................................................................................................................................. 
*กรณศีกึษาอยู ่ ชื่อสถาบนัการศกึษา ........................................................................................................... 
ทีอ่ยูส่ถาบนัการศกึษา .................................................................................................................................. 
รหสัไปรษณีย ์ ..........................................โทรศพัท ์.................................................................................... 
ระดบัชัน้ / หลกัสตูรการศกึษา .....................................................................................................................   
กรณอุีดมศกึษา ศกึษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา .............................................. 
6.  ชื่อบุคคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย......................................................................................................................... 
ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ).........................................................................................................        
*7.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปครัง้สุดทา้ยหรอืไม ่....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ........................ 
กรณเีคยไดว้ซี่าเชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .................................................. 
*8.  ท่านเคยพมิพล์ายน้ิวมอืส าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ ครัง้ล่าสุด ....... ไมเ่คย ....... เคย  
(กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ................................................................................. 
*9.  ท่านเป็นผูด้แูลค่าใชจ้า่ยดว้ยตวัท่านเอง .  ใช่  ไมใ่ช่ (กรณทีีไ่มใ่ช่ใหร้ะบุบุคคลหรอืใครเป็นผูด้แูลค่าใชจ้่ายของ
ท่าน) ........................................................................................................ 
 

หมายเหต ุการอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี
บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
 

***กรณีจ าวนัเกิดไม่ได้กรณุาระบุปี พ.ศ./ค.ศ. คร่าวๆ*** 
 
 

 


