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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่รำคำ 

ท่ำนละ 

เด็ก ไม่มีเตียง

ท่ำนละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

25 กนัยำยน – 2 ตุลำคม 62 45,900 43,900 10,000 

8 - 15 ตุลำคม 2562 45,900 45,900 10,000 

13 – 20 พฤศจิกำยน 2562 47,900 45,900 10,000 

3 – 10 ธนัวำคม 2562 47,900 45,900 10,000 

28 ธนัวำคม 2562 – 4 มกรำคม 2563  60,900 58,900 10,000 

ทวัรยุ์โรป เดนมำรก์ นอรเ์วย ์สวีเดน 
 Denmark Norway Sweden  8วนั 5คืน 
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วนัแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภมิู – ดไูบ  

17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีท  าการเช็คอินตัว๋ 

21.25 น.       ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) ดไูบ – โคเปนเฮเกน – สวนสนุกทิโวลี – ชอ้ปป้ิงถนนสตรอยก ์

04.00 น.       แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 

08.00 น. ออกเดินทางสูเ่มือง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK151 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.15 น.   เดินทางถึง สนำมบินโคเปนเฮเกน ผา่นพิธีตรวจคน

เขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ออกเดินทางไปยงัจุดหมายแรก

ของการเดินทางท่ีเมือง โคเปนเฮเกน้ (Copenhagen) 

เมืองหลวงของเดนมาร์ก เมืองไวก้ิงโบราณท่ีมีเสน่ห์น่า

เ ท่ียวมาก ดว้ยความเป็นเมืองท่ีมีผ ัง เมืองสวยงาม 

นอกจาก น้ียัง เ ป็นเ มือง ท่ีมากด ้วยก ล่ินอายของ

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีอนุรักษ์เอาไวอ้ยา่งดี 

เป็นศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ

ของประเทศ เมืองโคเปนเฮเกนมีหลายจุดหลายมุมท่ีน่า

เท่ียว ผา่นชม เงือกน้อย (The Little Mermaid) ท่ี

นั่งอยูบ่นโขดหินริมน ้ามาตัง้แตปี่ 1913 เงือกนอ้ยเน้ือ

ส าริดตวัน้ีสร้างขึ้นโดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากนิทาน

อมตะเร่ือง “เงือกน้อย” (The Little Mermaid) เงือก

นอ้ยน้ีมีขนาดเทา่คนจริง น ้าหนักส าริดท ัง้ตวัประมาณ 

175 กิ โลกรัม ได ้รับการบูรณะให้อยู ่ในสภาพดี

ตลอดเวลา แมว้า่รูปปั้นเงือกนอ้ยจะมีอายุกวา่ 100 ปี

แลว้ แตก็่เป็นท่ีช่ืนชอบของนักทอ่งเท่ียวเสมอไมเ่คย

เปล่ียนแปลง ผา่นชม พระรำชวงัอเมเล่ียนบอร์ก 

(Amalienborg Palace) สร้างขึ้ นโดย “ราชวงศ์โอ

ลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษท่ี 18 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบัของ

บรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนท่ี 

“พระราชวงัคริสเตียนบอร์ก” ท่ีถูกเผาท  าลายไปในปี 

1794 ภายในมีบางสว่นเปิดใหเ้ขา้ชมได ้สว่นขา้วของ

ช้ินส าคญั เคร่ืองประดบัมีคา่ เคร่ืองแตง่กาย และงาน

ศิลปะตา่งๆ จะถูกเก็บรักษาไวใ้นพ้ืนท่ีของพิพิธภณัฑซ่ึ์งนักทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ไปเท่ียวชมได ้ ผา่นชมยา่น นูฮำฟน์ 

(Nyhavn) ยา่นแหง่ความสุดยอดดา้นสีสนัและความบนัเทิง ท่ีสุดของความน่าสนใจอยูท่ี่วิวทิวทศัน์ของอาคารเกา่ใน 
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ยา่นน้ีซ่ึงยงัไดร้ับการเก็บรักษาอยา่งดี สีสนัยงัคงสดใส ชว่ยสรา้งบรรยากาศโดยรอบไดดี้มาก และถือเป็นแลนด์

มาร์กส าคญัของเมืองอีกแห่งหน่ึงเลย ปัจจุบนัยา่นนูฮาฟน์ยงัมีความส าคญัจากการไดร้ับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกจากยูเนสโกอีกดว้ย จึงย่ิงท  าให ้ดึงดูด

นักทอ่งเท่ียวไดม้าก ผา่นชม พระรำชวงัคริสเตียน

บอรก์ (Christiansborg Palace) พระราชวงัหลวง

แห่งเดนมาร์กท่ีเป็นท ัง้ท่ีท  ากา   รรัฐบาล ท่ีท  าการ

นายก และศาลสูง พระราชวงัท่ีเห็นในปัจจุบนันั้น

เป็นปราสาทท่ี  สรา้งขึ้นใหมเ่ป็นครั้งท่ี 3 ในจุดเดิม 

พระราชวังนั้นไดถู้กสร้างขึ้ นครั้งแรกในปี 1167 

กอ่นจะเสียหายจากเพลิงไหมใ้นปี 1794 และ 1884 

ตวัพระราชวงัปัจจุบนัสรา้งเสร็จส้ินในปี 1928 ใน

สไตลนี์โอบารอคท่ีหรูหราอลงัการ แลว้น าทา่นเขา้สู ่

สวนสนุกทิโวลี (Tivoli) อิสระใหท้า่นไดส้นุกไป

กบัสวนสนุกใจกลางเมืองเดนเมาร์ก ท่ีเก๋ตัง้แตช่ื่อ 

เพราะตวัอกัษร “Tivoli” เม่ือน ามาเรียงสลบัจาก

หลงัจะอา่นไดว้า่ “I lov it” สวนสนุกแหง่น้ีสรา้งขึ้น

ในปี 1843 มีเคร่ืองเลน่ท่ีพร้อมส าหรับท ัง้เด็กและ

ผูใ้หญ ่ท ัง้แบบน่ารักๆ และแบบหวาดเสียวสุดๆ ก็มี

ใหเ้ลือกเลน่กนัอยา่งเต็มท่ี โดยเคร่ืองเลน่ท่ีมีช่ือเสียง

และเกา่แกม่ากท่ีสุดก็คือ “รถไฟเหาะรางไม”้ ซ่ึงติด

อนัดบั  1 ใน 7 ของรถไฟเหาะท่ีชวนใหห้วาดเสียว

ท่ีสุดในโลก จากนั้นใหท้า่นได ้**อิสระชอ้ปป้ิงกนั

อย่ำงเต็มท่ีท่ี ถนนสตรอยก ์(Stroget) ถนน

สายชอปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก พรั่งพรอ้มดว้ยรา้นคา้

มากมาย  หลายรอ้ยรา้น แตล่ะรา้นก็ซอกซอนอยู่

ตามซอยเล็กซอยนอ้ย เดินเขา้ซอยน้ีไปออกซอยนั้น

ชมและซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัท่ีมีใหเ้ลือกกัน

อยา่งจุใจหลากหลายแบรนด ์ชอ้ปป้ิงกนัไมห่วาดไม่

ไหวถูกใจขาชอ้ปแน่นอน  

เย็น  บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Scandic Hvidovre หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) โคเปนเฮเกน – กอเทนเบิรก์ – สโคฟด ์ 

เชำ้        บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง กอเธนเบิรก์ (Gothenburg) เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของประเทศสวีเดน ท่ีแรกเร่ิมเดิมทีกอ่ตัง้

ขึ้นเป็นป้อมปราการท่ีแข็งแกร่งในชว่งศตวรรษท่ี 16 กอ่นท่ีประชากรจะเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วดว้ยการคา้ขายท่ีรุ่งเรือง 

เพราะทา่เรือของเมืองกอเทนเบิร์กนั้นเป็นทา่เรือท่ีใหญท่ี่สุดในแถบประเทศยุโรปเหนือนั่นเอง  

กลำงวนั บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นสูย่า่น ฮำกะ (Haga) หรืออีกช่ือก็คือ ย่ำนเมืองเก่ำ (Old Town) ของเมืองกอเธนเบิร์ก ใหท้า่นไดเ้ดิน

ชมยา่นท่ีสวยและมีเสน่หด์ว้ยตวัอาคารท่ีเป็นบา้นไมผ้สมปูนเรียงรายสองขา้งทาง เป่ียมดว้ยสเน่ห์ของยุคศตวรรษท่ี 

19 ยา่นฮากะนั้นเดิมทีเกา่และทรุดโทรม แตท่างการไดท้  าการบูรณะยา่นน้ีใหมท่ ัง้หมดในชว่งปี 1980 กลายเป็น

จุดเดน่ของเมืองท่ีดึงดูดนักทอ่งเท่ียวจ านวนมากจากทั่วโลกใหม้าเดินเท่ียวชม ดว้ยบรรยากาศแสนสงบพรอ้มอาคาร

โบราณแตมี่เอกลกัษณ์น่ามอง ชวนใหเ้ดินเลน่ชมอาคารซา้ยขวาจนแทบลืมเวลา แถมดว้ยรา้นขายของท่ีระลึก

มากมาย รา้นอาหาร และคาเฟ่ชวนใหน้ั่งผอ่น

คลายชิลล์ๆ  จากนั้นใหท้า่นได ้**อิสระชอ้  

ปป้ิง** ท่ี Hede Fashion Outlet เอาทเ์ล็ต

นอกเมืองกอเทนเบิร์ก ท่ีมากมายไปดว้ย

รา้นคา้จากแบรนดด์งัมากมายทั่วโลก พรอ้ม

ดว้ยส่วนลดมากสุดถึง 70 เปอร์เซ็นตท่ี์หา

ไมไ่ดง้า่ยๆ ในร้านคา้ดา้นนอก พร้อมสรรพ

ดว้ยสินคา้นานาชนิดไม่ว ่าจะเป็นแบรนด์

แฟชัน่น าสมยั แบรนดกี์ฬาสุดดงั หรือจะเป็น

ของแตง่บา้นเก๋ๆ  ก็หาซ้ือไดท่ี้น่ี ไดแ้ก ่Tommt 

Hilfiger, Hugo Boss, Filippa K. , Nike, 

Adidas, Guess, Lee, Levi’s และอีกมาก จากนั้นน าทา่นสูเ่มือง สโคฟด ์(Skovde) อีกหน่ึงเมืองเกา่แกต่ ัง้แตส่มยั

ยุคกลางและเป็นศูนยก์ลางทางใตข้องสวีเดน ตัง้อยูก่ึ่งกลางระหวา่ง 2 ทะเลสาบใหญบ่นเนินทางตะวนัออกของภูเขา 

Billingen ตวัเมืองนั้นไดช่ื้อวา่มียา่นเมืองเกา่ท่ีใหญเ่ป็นอนัดบั 4 ของสวีเดน แมอ้าคารเกือบทัง้หมดตัง้แตยุ่คกลาง

จะถูกไฟไหมค้รั้งใหญข่องเมืองท  าลายไปเม่ือปี 1759 แตก็่ไดมี้การสรา้งเมืองขึ้นมาใหมแ่ละรักษาเอาไวอ้ยา่งดีตัง้แต่

นั้นมา ท  าใหน้ักทอ่งเท่ียวไดส้ามารถชมอาคารบา้นเรือน โบสถ ์และสถานท่ีราชการโบราณ ท่ีเรียงรายอยูท่ ัว่เมืองได ้

อยา่งเต็มท่ี  

เย็น  บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Scandic Billingen หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4)  สโคฟด ์– สต็อกโฮลม์ – แกมล่ำสแตน 

เชำ้         บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มือง สต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองท่ีไดร้ับการยอมรับจากทัว่โลกวา่มีเป็นเมืองท่ีมากพรอ้ม

ดว้ยเสน่หแ์ละความงามท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงของโลก แตเ่ท่ียวชมสตอกโฮลม์ก็ใชว่า่จะไดเ้ห็นแคค่วามสวยงามและความ

ทนัสมยัของเมืองเทา่นั้น เพราะส่ิงท่ีจะไดช้มไดเ้ห็นมากกวา่นั้นก็คือความเกา่แกสุ่ดคลาสสิกของอาคารบา้นเรือนใน

ยุคศตวรรษท่ี 13 ทุกมุมมีเร่ืองเลา่ และทุกมุมมีความเป็นมา สวีเดนมีประวติัศาสตร์ไมน่อ้ยไปกวา่แผน่ดินใดในโลก 

กลำงวนั  บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นเท่ียวชมเมืองสต็อกโฮลม์ท่ียา่น แกมล่ำ 

สแตน (Gamla Stan) เป็นยา่นเมืองเกา่ (Old 

Town)  ซ่ึงตั้งอยู ่ใกลก้ ับ “พระราชวังหลวง” 

(Royal Palace) แห่งสวีเดน มีจตุัรัสเกา่แกข่อง

เมืองอยูใ่นยา่นน้ีซ่ึงถือวา่เกา่แกท่ี่สุดในสต็อกโฮล์

มดว้ย ยา่นเมืองเกา่ในวนัน้ีดูไม่เกา่เสียที เดียว

เพราะถูกจดัใหมี้มุมพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง

พร้อมลานน ้าพุ ดว้ยท่ีถนนแถบน้ีน่าเดินดว้ย

อ า ค า ร ส ว ย ๆ  ม า ก ม า ย ต ล อ ด แน วถนน 

นักทอ่งเท่ียวมกัหยุดถา่ยรูปกนัอยูต่ลอดสองขา้ง

ทาง รา้นขายอาหาร กาแฟ ขนมก็มีเยอะ และมกั

มาหยุดมุงดูและชิมไอศกรีมโคนท่ีเปิดรา้นท ากนัสดๆ ซ่ึงสว่นใหญต่อ้งลองชิมกนัแทบทุกคนไมมี่ใครยอมพลาด จาก

แกมลา่ สแตนถา้ลองเดินทะลุซอย “Stortorget 22” ออกไปก็จะพบกบัสวรรคข์องนักชอ้ป เพราะมีถนนสายชอ้ปป้ิง

ท่ีมากมายดว้ยสินคา้ท่ีระลึกท่ีส่ือความเป็นสวีเดนใหน้ักทอ่งเท่ียวเลือกซ้ือกลบับา้น ท่ีน่าสนใจก็มีหมวกไวก้ิงท่ีมกัจะ

ดูดเงินนักทอ่งเท่ียวไดเ้สมอ รวมทัง้สินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีสญัลกัษณเ์ก่ียวกบัสวีเดนก็น่าซ้ือไปหมด แตเ่ม่ือมาถึงสวีเดนก็ตอ้ง 

“สบูไ่ขข่าว” และเป็นท่ีนิยมของคนไทยมากจนแตล่ะรา้นเขียนป้ายแจง้ราคาและอธิบายวิธีการใชเ้ป็นภาษาไทยเอาไว ้

ดว้ย ถนนแถบน้ีชวนใหน้่าเดินดว้ยอาคารสวยๆ มากมายตลอดแนวถนน รา้นขายอาหาร กาแฟ ขนมก็มี มาก ชม

และถา่ยรูป ศำลำว่ำกำรเมืองสตอกโฮลม์ (Stockholm City Hall) เอกลกัษณข์อง ยา่นเมืองเกา่ (Old Town) 

แหง่น้ีเป็นอาคารทรงเหล่ียมสวยท่ีมีสญัลกัษณ ์“สามมงกุฎ” แหง่สวีเดนประดบัอยูบ่นยอดหอคอยอาคารท่ีมีความสูง 

106 เมตร อาคารหลงัน้ีถูกสรา้งขึ้นดว้ยกอ้นอิฐจ านวนมากถึง 8 ,000,000 กอ้น ตวัอาคารตัง้อยูท่างทิศใตข้อง

ทะเลสาบแมลาเริน นอกจากใชเ้ป็นศาลาวา่การเมืองแลว้ อาคารหลงัน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานมอบรางวลัโนเบลอีก

ดว้ย 

เย็น  บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Quality Hotel Globe หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีหำ้ ของกำรเดินทำง (5) สต็อกโฮลม์ – คำรล์สตดั 

เชำ้         บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง คำรล์สตดั (Karlstad) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูเ่หนือแมน่ ้าคาร์ราลเวน (Klaralven) แมน่ ้าสายยาว

ท่ีสุดของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองริมทะเลสาบ งดงามดว้ยทศันียภาพสวยๆ ของทะเลสาบกวา้ง และวิวของพระ

อาทิตยแ์สนงามท่ีท  าใหเ้มืองคาร์ลสตดัไดร้ับสมญานามวา่ เมืองแหง่พระอาทิตย ์และมีรูปพระอาทิตยท่ี์ก  าลงัย้ิมแยม้

เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 

กลำงวนั บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 เท่ียวชมเมือง คำรล์สตดั (Karlstad) น าทา่นสู ่จตุัรสักลำงเมือง (Town Square) ท่ีต ัง้อยูใ่จกลางเมืองคาร์ลส

ตดั เป็นหน่ึงในจตุัรัสท่ีใหญท่ี่สุดของสวีเดน เป็นสถานท่ีนัดพบยอดนิยม และเป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลประจ าเมือง

อีกดว้ย จตุัรัสในปัจจุบนัน้ีเป็นจตุัรัสท่ีบูรณะสรา้งขึ้นใหม ่ เพราะจตุัรัสดัง้เดิมน้ันไดเ้สียหายอยา่งมากจากเพลิงไหม ้

ในปี 1865 ท่ีใจกลางจตุัรัสนั้นมีแลนดม์าร์กโดดเดน่อยูคื่อ อนุสาวรียส์นัติภาพ (The Peace Monument) ท่ีตัง้ขึ้นใน

ปี 1905 เพ่ือเป็นสญัลกัษณแ์ดส่นัติภาพระหวา่งสวีเดนและนอร์เวยห์ลงัจากขดัแยง้กนัมาอยา่งยาวนาน และแมจ้ะ

เป็นอนุสาวรียท่ี์ไดร้ับค  าวิจารณ์อยา่งมากมายวา่ท ัง้ไมเ่หมาะและไมส่วยงาม แตอ่นุสาวรียแ์ห่งน้ีก็ยงัยืนหยดัเป็น

จุดเดน่ของจตุัรัสกลางเมืองมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ในบริเว  ณรอบๆ จตุัรัสกลางเมืองน้ี นอกจากจะน่าเดินเลน่เดิน

เท่ียวชมเมืองในบรรยากาศสบายๆ แลว้ ยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงยา่นหน่ึงใหน้ักทอ่งเท่ียวไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือข องท่ี

ระลึกไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน น าทา่นชม มหำวิหำรคำรล์สตดั (Karlstad Cathedral) มหาวิหารท่ีมียอดหอคอยสูง

โดดเดน่เหนือเมืองแหง่น้ีสวยงามดว้ยตวัอาคารสีขาว สวยงามดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอค  สรา้งขึ้นในชว่งตน้ศตวรรษท่ี 

18 เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวคริสตใ์นคาร์ลสตดัตัง้แตน่ั้นเป็นตน้มา ชม สะพำนหิน (Gamla Stenbron) สะพาน

หินขา้มแมน่ ้าใจกลางเมืองคาร์ลสตดั และดว้ยความยาวถึง 168 เมตร ท  าใหส้ะพานแหง่น้ีเป็นสะพานหินท่ียาวท่ีสุด

ในสวีเดน และเป็นแลนดม์าร์กอยา่งหน่ึงของเมือง 

เย็น  บริกำร☺อำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Scandic Karlstad City หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) คำรล์สตดั –ออสโล – สวนฟร็อกเนอร ์– ป้อมอำรเ์คอรซุ์ส – ถนนคำรล์ โจฮนัส ์เกท  

เชำ้        บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางดว้ยรถโคช้สูเ่มือง ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย ์เมืองสวยมีสไตลอ์ยา่งท่ีใครๆ 

เขามกัพูดกนัวา่น่ีคือเมืองแหง่สถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตวัอาคารบา้นเรือนรา้นคา้จะมีรูปแบบการ

กอ่สรา้งสวยงามไดส้ดัสว่นและแปลกตาซ่ึงสว่นใหญส่รา้งดว้ยไมท้าสีสด มีพิพิธภณัฑศิ์ลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของ

เมืองเลียบฟยอร์ด 

กลำงวนั บริกำร☺อำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น า ท ่ า น เ ท่ี ย ว ช ม เ มื อ ง อ อ ส โ ล  ช ม 

สวนสำธำรณะฟร็อกเนอร ์(Frogner Park) 

สวนสาธารณะท่ีใหญท่ี่สุดในเมือง เป็นสถานท่ี

ยอดนิยมของทัง้นักทอ่งเท่ียวและชาวเมืองเอง 

ท ัง้น้ีก็เพราะนอกจากบรรยากาศแสนสดช่ืนของ

สวนแลว้ ภายในสวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ยงั

เป็นท่ีตั้งของ สวนวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland 

sculpture park) ช่ือสวนสาธารณะแหง่น้ีตัง้ขึ้น

ตามช่ือของผูก้อ่ตัง้ “กุสตาฟ วิกเกอร์” ประติมา

กรช่ือดัง พ้ืนท่ีของสวนวิกเกอร์แลนด์จะถูก

เนรมิตใหเ้ป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ท่ีจดั

แสดงประติมากรรมรูปสลกัจากโลหะและส าริด

มากมายถึงกวา่ 200 ช้ิน ซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นรูปปั้น

มนุษยเ์ปลือยท่ีแสดงถึงวฏัจกัรชีวิตท ัง้ในโลกน้ี

และโลกหนา้ ท ัง้หมดน้ีเวลาสรา้งนานถึง 22 ปี 

จุดเดน่ของท่ีน่ีจะเป็น “เสาโมโนลิท” (Monolith) 

เสาหินแกรนิตสูง 17 เมตรท่ีถูกแกะสลกัเป็น

มนุษยท์ ัง้เด็กและหญิงชายเก่ียวพนัเรียงรอ้ยกนั

ขึ้นไปตามแนวเสาเหมือนการแกง่แยง่ของมนุษยเ์พ่ือจุดสูงสุดของชีวิต และยงัมีรูปส าริดของเจา้หนูขี้ แยสญัลกัษณ์

ส าคญัของออสโลท่ีมีช่ือวา่ “Angry Little boy” ท่ีใครๆ ก็หอ้มลอ้มถา่ยรูปเป็นอยา่งสนุกสนาน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครได ้

แตะมือเจา้หนูคนน้ีแลว้จะมีโอกาสไดก้ลบัมาออสโลอีกครั้ง  จากนั้นน าทา่นสู่ ป้อมอำเคอรซุ์ส (Akershus 

Fortress) ท่ีต ัง้อยูบ่ริเวณอา่วออลโลฟยอร์ดท่ีเคยเป็นจุดคน้พบเรือไวก้ิงนั้นมีทา่เรือเกา่ท่ีสรา้งขึ้นเม่ือปี 1299 โดย

เป็นปราสาทแบบยุคกลางท่ีสรา้งขึ้นหลงัทา่เรือในราวปี 1300 จากฐานเดิมท่ีเคยเป็นป้อมมากอ่น  
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การมีปรับเปล่ียนรูปแบบมาเร่ือย แตก็่ยงัเก็บของเกา่ไวม้ากเหมือนกนั ปัจจุบนับริเวณน้ีมกัมีนักทอ่งเท่ียวเขา้มาเดิน

เลน่ชมบรรยากาศเพราะเป็นจุดชมวิวเหมาะๆ ท่ีจะมองเห็นทัง้ทา่เรือและฝั่งเมืองท่ีสวยงามมากอีกแหง่หน่ึงในออสโล 

**อิสระชอ้ปป้ิงย่ำน คำรล์ โจฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate)** ถนนท่ีเป็นเหมือนหน่ึงในแลนดม์าร์กของเมือง

ซ่ึงดูหรูหรา และเป็นสีสนัของการชอ้ปป้ิงท่ีนักชอ้ปทัง้หลายไมค่วรพลาด นักทอ่งเท่ียวคอ่นขา้งเยอะเพราะมีแตสิ่นคา้

น่าชอ้ปมากมายตัง้แตแ่บรนดเ์นมจนถึงสินคา้ทอ้งถ่ินไมมี่แบรนด ์ โดยเฉพาะแบรนด ์ “H&M” ท่ีมีตน้ก  าเนิดในแถบ

สแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด ์“Fjallraven” หรือท่ีเราคุน้ในช่ือ “Kanken“ ก็มีแบบใหเ้ลือก

มากมาย 

เย็น  บริกำร☺อำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ Scandic Vulkan หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7) ออสโล – ดไูบ 

เชำ้        บริกำร☺อำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เดินทำงกลบัประเทศไทย 

14.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 160 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.53 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง (8) ดไูบ – กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภมิู 

03.45 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 376  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่รำคำ 

ท่ำนละ 

เด็ก  

(ไม่มีเตียง)

ท่ำนละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

กรกฎำคม 2562 26 ก.ค. – 2 ส.ค.  49,900 47,900 10,000 

กนัยำยน 2562 4 – 11 / 25 ก.ย. - 2 ต.ค. 
45,900 43,900 10,000 

ตลุำคม 2562 2 - 9 
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อตัรำน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

✗ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้  

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพำะในกรณีกรุป๊เหมำหรือตดักรุป๊เท่ำนั้น) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้23 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั  

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน  

 

เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาทพรอ้มคา่วีซา่ 3,500 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้ม

ส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช  าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่  าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

  

กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์

1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
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3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่ทา่น

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ

หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่ทา่น

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรย่ืนวีซ่ำ 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ 

ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 

6 เดือน ไมส่วมใสเ่คร่ืองประดบัและแวน่สายตา) 

3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  

   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนกังำนบริษทั 

    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั วนั

เดือนปีท่ีเร่ิมท  างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด 

5. กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ

บริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
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6. หลกัฐำนทำงกำรเงิน  

Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออกค่ำใชจ้่ำย

ให ้ตอ้งมีหลกัฐำนเช่ือมโยงควำมสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสำรฉบบัแปลภำษำองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดร้อน เม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา พร้อมกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมร่ับ

พิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษำ  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศึกษำ ภำษำองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  

9. กรณีท่ีเด็กอำยุตํ่ำกว่ำ 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทำงไปกบับิดำ มำรดำ หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ ำเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทำงไปกบับิดำ มำรดำ  

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมำยเหตุ!!ในวนัท่ีมำย่ืนขอวีซ่ำ บิดำและมำรดำ ตอ้งเดินทำงมำเซ็นแบบฟอรม์กำรรอ้งขอวีซ่ำใหก้บับุตร ** 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช  าระคา่ธรรมเนียม

ใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ  านวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ

สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

12. การย่ืนวีซา่น้ันผูเ้ดินทางตอ้งช  าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่น้ันถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

 

** ทางบริษัทไมมี่นโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
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รำยละเอียดและเอกสำรในกำรขอย่ืนวีซ่ำประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท  าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

 

*1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน .............................................................................................. 

ช่ือบิดา ...................................................................................วนั/เดือน/ปี ท่ีเกิด ............ ...................................................... 

ช่ือมารดา ................................................................................วนั/เดือน/ปี ท่ีเกิด ............................. .................................... 

*2.  สถานภาพ  โสด  แตง่งานจดทะเบียน  แตง่งานไมจ่ดทะเบียน  หยา่  หมา้ย  

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

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

(กรณีไมมี่ทะเบียนสมรส หรืออยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา ใสร่ายละเอียดวนั-เดือน-ปี คร่าวๆท่ีเร่ิมอยูกิ่นฉันทส์ามี-ภรรยา 

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

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

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

*3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

 *กรุณาใสร่ายละเอียดบุตร หากมีบุตรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 

ช่ือบุตร 1. ช่ือ .................................................................................................................................................................... 

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

ช้ือบุตร 2. ช่ือ .................................................................................................................................................................... 

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

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

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

*กรุณาใสร่ายละเอียดพ่ีนอ้ง กรณีมีพ่ีนอ้ง (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

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

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

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

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

*อีเมล ์................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

   รายไดต้อ่เดือน/อาชีพประจ า/คูส่มรส/บุตร........................................................................................................................... 

   ประเภทของงานท่ีดูแลรับผิดชอบ/ประเภทของงานท่ีองคก์รท  าอยู ่............................................................................................ 

   โทรศพัท ์........................................................................................................................................ ................................. 

*กรณีศึกษาอยู ่ ช่ือสถาบนัการศึกษา .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

*7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครัง้สุดทา้ยหรือไม ่....... ไมเ่คย ....... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) ................................................... 

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

*8.  ทา่นเคยพิมพล์ายน้ิวมือส าหรับย่ืนค ารอ้งขอวีซา่เชงเกน้ ครั้งลา่สุด ....... ไมเ่คย ....... เคย  

(กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) ......................................................................................................................................................... 

*9.  ทา่นเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยดว้ยตวัทา่นเอง .  ใช ่  ไมใ่ช ่(กรณีท่ีไมใ่ชใ่หร้ะบุบุคคลหรือใครเป็นผูดู้แลคา่ใชจ้า่ยของทา่น) 

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

 

หมำยเหตุ กำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดลุพินิจของทำงสถำนทตู ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทำงเท่ำนัน้ 

 

***กรณีจ ำวนัเกิดไม่ไดก้รุณำระบุปี พ.ศ./ค.ศ. คร่ำวๆ*** 

 

 

 


