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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิ เอมเิรตส ์ (EK) พบเจา้หน้าทีท่ําการ

เชค็อนิตัว๋ 
21.25 น.        ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK373 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

Hub Group 



  

  

วนัท่ีสอง ดไูบ – โคเปนเฮเกน – สวนสนุกทิโวลี – ช้อปป้ิงถนนสตรอยก ์
04.00 น.       แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่เมอืง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารค์ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่ EK151 (บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
13.15 น.   เดนิทาง ถึง สนามบินโคเปนเฮเกน  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทาง ไปยงัจุดหมายแรกของการเดนิทาง ที่
เมอืง  โคเปนเฮเก้น  (Copenhagen) เมอืงหลวงของเดนมารก์ 
เมอืงไวกิง้โบราณทีม่เีสน่ห์น่าเทีย่วมาก ดว้ยความเป็นเมอืงทีม่ผีงั
เมอืงสวยงาม นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่ากดว้ยกลิน่อายของ
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ย่างด ีเป็นศนูยก์ลาง
ศลิปวฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศ เมอืง
โคเปนเฮเกนมหีลายจุดหลายมุมทีน่่าเทีย่ว ผา่นชม  เงือกน้อย  
(The Little Mermaid) ทีน่ัง่อยู่บนโขดหนิรมิน้ําม าตัง้แต่ปี 1913 
เงอืกน้อยเนื้อสํารดิตวันี้สรา้งขึน้โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากนิทาน
อมตะเรื่อง “เงอืกน้อย ” (The Little Mermaid) เงอืกน้อยนี้มขีนาด
เท่าคนจรงิ น้ําหนกัสํารดิทัง้ตวัประมาณ 175 กโิลกรมั ไดร้บัการ
บูรณะใหอ้ยู่ในสภาพดตีลอดเวลา แมว้า่รูปปัน้เงอืกน้อยจะมอีายุกวา่ 100 ปีแลว้ แต่กเ็ป็นทีช่ ืน่ชอบของ
นกัท่องเทีย่วเสมอไม่เคยเปลีย่นแปลง  ผา่นชม พระราชวงัอเมเล่ียนบอรก์  (Amalienborg Palace) 
สรา้งขึน้โดย “ราชวงศโ์อลเดนบอรก์ ” ราวศตวรรษที ่ 18 เพื่อใชเ้ป็นทีป่ระทบัของบรรดาบุคคลในพระ
ราชวงศแ์ห่งเดนมารก์แทนที ่“พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์” ทีถู่กเผาทําลายไปในปี 1794 ภายในมบีางส่วน
เปิดใหเ้ขา้ชมได ้ส่วนขา้วของชิน้สําคญั เครื่องประดบัมคี่า เครื่องแต่งกาย และงานศลิปะต่างๆ  จะถูกเกบ็
รกัษาไวใ้นพืน้ทีข่องพพิธิภณัฑซ์ึ่งนกัท่องเทีย่วสามารถเขา้ไปเทีย่วชมได ้ผา่นชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) 
ย่านแห่งความสุดยอดดา้นสสีนัและความบนัเทงิ ทีสุ่ดของความน่าสนใจอยู่ทีว่วิทวิทศัน์ของอาคารเก่าใน
ย่านนี้ซึ่งยงัไดร้บัการเกบ็รกัษาอย่างด ีสสีนัยงัคงสดใส ชว่ยสรา้งบรรยากาศโดยรอบไดด้มีาก และถอืเป็น
แลนดม์ารก์สําคญัของเมอืงอกีแห่งหนึ่งเลย ปัจจุบนัย่าน นูฮาฟน์ยงัมคีวามสําคญัจากการไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอกีดว้ย จงึยิง่ทําใหด้งึดูดนกัท่องเทีย่วไดม้าก ผา่นชม พระราชวงัค
ริสเตียนบอรก์ (Christiansborg Palace) พระราชวงัหลวงแห่งเดนมารก์ทีเ่ป็นทัง้ทีท่ําการรฐับาล ทีท่ํา
การนายก และศาลสูง พระราชวงัทีเ่หน็ในปัจจุบนันัน้เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ใหม่เป็นครัง้ที ่ 3 ในจุดเดมิ 
พระราชวงันัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1167 ก่อนจะเสยีหายจากเพลงิไหมใ้นปี 1794 และ 1884 ตวั
พระราชวงัปัจจุบนัสรา้งเสรจ็สิน้ในปี  1928 ในสไตลน์ีโอบารอคทีห่รูหราอลงัการ แลว้นําท่านเขา้สู่ สวน
สนุกทิโวลี  (Tivoli) อสิระใหท้่านไดส้นุกไปกบัสวนสนุกใจกลางเมอืงเดนเมารก์ ทีเ่ก๋ตัง้แต่ชือ่ เพราะ
ตวัอกัษร “Tivoli” เมื่อนํามาเรยีงสลบัจากหลงัจะอ่านไดว้า่ “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1843 มี
เครื่องเล่นทีพ่รอ้มสําหรบัทัง้เดก็และผูใ้หญ่  ทัง้แบบน่ารกัๆ และแบบหวาดเสยีวสุดๆ กม็ใีหเ้ลอืกเล่นกนั
อย่างเตม็ที่  โดยเครื่องเล่นทีม่ชี ือ่เสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดกค็อื “รถไฟเหาะรางไม้ ” ซึ่งตดิอนัดบั 1 ใน 7 
ของรถไฟเหาะทีช่วนใหห้วาดเสยีวทีสุ่ดในโลก จากนัน้ใหท้่านได้ **อิสระช้อปป้ิงกนัอย่างเตม็ท่ีท่ี  ถนน



  

  

สตรอยก ์(Stroget) ถนนสายชอปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลก พรัง่พรอ้มดว้ยรา้นคา้มากมายหลายรอ้ยรา้น แต่
ละรา้นกซ็อกซอนอยู่ตามซอยเลก็ซอยน้อย เดนิเขา้ซอยนี้ไปออกซอยนัน้ชมและซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่
ดงัทีม่ใีหเ้ลอืกกนัอย่างจุใจหลากหลายแบรนด ์ชอ้ปป้ิงกนัไม่หวาดไม่ไหวถูกใจขาชอ้ปแน่นอน 

 

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

นําท่านเดนิทางสู่เมอืง กอเธนเบิรก์ (Gothenburg) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศสวเีดน ทีแ่รกเริม่เดมิ
ทกี่อตัง้ข ึน้เป็นป้อมปราการทีแ่ขง็แกร่งในชว่งศตวรรษที ่ 16 ก่อนทีป่ระชากรจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ดว้ย
การคา้ขายทีรุ่่งเรอืง เพราะท่าเรอืของเมอืงกอเทนเบริก์นัน้เป็นท่าเรอืทีใ่หญ่ ทีสุ่ดในแถบประเทศยุโรป
เหนือนัน่เอง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ย่าน ฮากะ (Haga) หรอือกีชือ่กค็อื ย่านเมืองเก่า (Old Town) ของเมอืงกอเธนเบริก์ ใหท้่านได้
เดนิชมย่านทีส่วยและมเีสน่หด์ว้ยตวัอาคารทีเ่ป็นบา้นไมผ้สมปนูเรยีงรายสองขา้งทาง เป่ียมดว้ยสเน่หข์อง
ยุคศตวรรษที ่ 19 ย่านฮากะนัน้เดมิทเีก่าและทรุดโทรม แต่ทางการไดท้ําการบูรณะย่านนี้ใหม่ทัง้หมด
ในชว่งปี 1980 กลายเป็นจุดเด่นของเมอืงทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วจํานวนมากจากทัว่โลกใหม้าเดนิเทีย่วชม 
ดว้ยบรรยากาศแสนสงบพรอ้มอาคารโบราณแต่มเีอกลกัษณ์น่ามอง ชวนใหเ้ดนิเล่นชมอาคารซ้ายขวาจน
แทบลมืเวลา แถมดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย รา้นอาหาร และคาเฟ่ชวนใหน้ัง่ผอ่นคลายชลิล์ๆ  
จากนัน้ใหท้่านได ้**อิสระช้อปป้ิง** ท่ี Hede Fashion Outlet เอาทเ์ลต็นอกเมอืงกอเทนเบริก์ทีม่ากมาย
ไปดว้ยรา้นคา้จากแบรนดด์งัมากมายทัว่โลก พรอ้มดว้ยส่วนลดมากสุดถงึ 70 เปอรเ์ซน็ตท์ีห่าไม่ไดง้่ายๆ 
ในรา้นคา้ดา้นนอก พรอ้มสรรพดว้ยสนิคา้นานาชนิดไม่วา่จะเป็นแบรนดแ์ฟชัน่ นําสมยั แบรนดก์ฬีาสุดดงั 
หรอืจะเป็นของแต่งบา้นเก๋ๆ กห็าซื้อไดท้ีน่ี่ ไดแ้ก่ Tommt Hilfiger, Hugo Boss, Filippa K., Nike, 
Adidas, Guess, Lee, Levi’s และอกีมาก  จากนัน้นําท่านสู่เมอืง สโคฟด ์ (Skovde) อกีหนึ่งเมอืงเก่าแก่
ตัง้แต่สมยัยุคกลางและเป็นศนูยก์ลางทางใตข้องสวเีดน ตัง้อยู่กึง่กลางระหวา่ง 2 ทะเลสาบใหญ่บนเนิน
ทางตะวนัออกของภูเขา Billingen ตวัเมอืงนัน้ไดช้ือ่วา่มยี่านเมอืงเก่าทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของสวเีดน แม้
อาคารเกอืบทัง้หมดตัง้แต่ยุคกลางจะถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่ของเมอืงทําลายไปเมื่อปี 1759 แต่กไ็ดม้กีารสรา้ง
เมอืงขึน้มาใหม่และรกัษาเอาไวอ้ย่างดตีัง้แต่นัน้มา ทําใหน้กัท่องเทีย่วไดส้ามารถชมอาคารบา้นเรอืน 
โบสถ ์และสถานทีร่าชการโบราณ ทีเ่รยีงรายอยู่ทัว่เมอืงไดอ้ย่างเตม็ที ่ 



  

  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Scandic Billingen หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัท่ีส่ี  สโคฟด ์– สตอ็กโฮลม์ – แกมล่าสแตน 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง สตอ็กโฮลม์ (Stockholm) เมอืงทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากทัว่โลกวา่มเีป็นเมอืงทีม่าก
พรอ้มดว้ยเสน่หแ์ละความงามทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งของโลก แต่เทีย่วชมสตอกโฮลม์กใ็ชว่า่จะไดเ้หน็แค่ความ
สวยงามและความทนัสมยัของเมอืงเท่านัน้ เพราะสิง่ทีจ่ะไดช้มไดเ้หน็มากกวา่นัน้กค็อืความเก่าแก่สุด
คลาสสกิของอาคารบ้ านเรอืนในยุคศตวรรษที ่ 13 ทุกมุมมเีรื่องเล่า และทุกมุมมคีวามเป็นมา สวเีดนมี
ประวตัศิาสตรไ์ม่น้อยไปกวา่แผน่ดนิใดในโลก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเทีย่วชมเมอืงสตอ็กโฮลม์ทีย่่าน แกมล่า สแตน  (Gamla 
Stan) เป็น ย่านเมอืงเก่า (Old Town) ซึ่งตัง้อยู่ใกลก้บั 
“พระราชวงัหลวง ” (Royal Palace) แห่งสวเีดน มจีตัุรสัเก่าแก่
ของเมอืงอยู่ในย่านนี้ซึ่งถอืวา่เก่าแก่ทีสุ่ดในสต็อกโฮลม์ดว้ย ย่าน
เมอืงเก่าในวนันี้ดูไม่เก่าเสยีทเีดยีวเพราะถูกจดัใหม้มีุมพกัผอ่น
หย่อนใจของชาวเมอืงพรอ้มลานน้ําพุ ดว้ยที่ถนนแถบนี้ น่าเดนิ
ดว้ยอาคารสวยๆ มากมายตลอดแนวถนน นกัท่องเทีย่วมกัหยุด
ถ่ายรูปกนัอยู่ตลอดสองขา้งทาง รา้นขายอาหาร กาแฟ ขนมกม็เียอะ และมกัมาหยุดมุงดูและชมิไอศกรมี
โคนทีเ่ปิดรา้นทํากนัสดๆ ซึ่งส่วนใหญ่ตอ้งลองชมิกนัแทบทุกคนไม่มใีครยอมพลาด  จากแกมล่า สแตนถา้
ลองเดนิทะลุซอย “Stortorget 22” ออกไปกจ็ะพบกบัสวรรคข์องนกัชอ้ป เพราะมถีนนสายชอ้ปป้ิงที่
มากมายดว้ยสนิคา้ทีร่ะลกึทีส่ื่อความเป็นสวเีดนใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกซื้อกลบับา้น ทีน่่าสนใจกม็หีมวกไวกิง้
ทีม่กัจะดูดเงนินกัท่องเทีย่วไดเ้สมอ รวมทัง้สนิคา้อื่นๆ ทีม่สีญัลกัษณ์เกีย่วกบัสวเีดนกน่็า ซื้อไปหมด แต่
เมื่อมาถงึสวเีดนกต็อ้ง “สบู่ไขข่าว ” และเป็นทีน่ิยมของคนไทยมากจนแต่ละรา้นเขยีนป้ายแจง้ราคาและ
อธบิายวธิกีารใชเ้ป็นภาษาไทยเอาไวด้ว้ย ถนนแถบนี้ชวนใหน่้าเดนิดว้ยอาคารสวยๆ มากมายตลอดแนว
ถนน รา้นขายอาหาร กาแฟ ขนมกม็ี มาก ชมและถ่ายรูป  ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮลม์ (Stockholm 
City Hall) เอกลกัษณ์ของ ย่านเมอืงเก่า (Old Town) แห่งนี้เป็นอาคารทรงเหลีย่มสวยทีม่สีญัลกัษณ์ “สาม
มงกุฎ” แห่งสวเีดนประดบัอยู่บนยอดหอคอยอาคารทีม่คีวามสูง 106 เมตร อาคารหลงันี้ถูกสรา้งขึน้ดว้ย
กอ้นอฐิจํานวนมากถงึ 8,000,000 กอ้น ตวัอาคารตัง้อยู่ทางทศิใตข้องทะเลสาบแมลาเรนิ นอกจากใชเ้ป็น
ศาลาวา่การเมอืงแลว้ อาคารหลงันี้ยงัใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานมอบรางวลัโนเบลอกีดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Quality Hotel Globe หรือระดบัเดียวกนั  
 
 
 



  

  

วนัท่ีห้า  สตอ็กโฮลม์ – คารล์สตดั 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืง คารล์สตดั (Karlstad) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่เหนือแม่น้ําคารร์าลเวน (Klaralven) แม่น้ํา
สายยาวทีสุ่ดของประเทศสวเีดน และเป็นเมอืงรมิทะเลสาบ งดงามดว้ยทศันียภาพสวยๆ ของทะเลสาบ
กวา้ง และววิของพระอาทติยแ์สนงามทีท่ําใหเ้มอืงคารล์สตดัไดร้บัสมญานามวา่ เมอืงแห่งพระอาทติย ์และ
มรีูปพระอาทติยท์ีก่ําลงัยิม้แยม้เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เทีย่วชมเมอืง คารล์สตดั (Karlstad) นําท่านสู่ จตัุรสักลางเมือง (Town Square) ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืง

คารล์สตดั เป็นหนึ่งในจตัุรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสวเีดน เป็นสถานทีน่ดัพบยอดนิยม และเป็นสถานทีจ่ดังาน
เทศกาลประจําเมอืงอกีดว้ย จตัุรสัในปัจจุบนันี้เป็นจตัุรสัทีบู่รณะสรา้งขึน้ใหม่ เพราะจตัุรสัดัง้เดมินัน้ได้
เสยีหายอย่างมากจากเพลงิไหมใ้นปี 1865 ทีใ่จกลางจตัุรสันัน้มแีลนดม์ารก์โดดเด่นอยู่คอื อนุสาวรยี์
สนัตภิาพ (The Peace Monument) ทีต่ ัง้ข ึน้ในปี 1905 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์แด่สนัตภิาพระหวา่งสวเีดนและ
นอรเ์วยห์ลงัจากขดัแยง้กนัมาอย่างยาวนาน และแมจ้ะเป็นอนุสาวรยีท์ีไ่ดร้บัคําวจิารณ์อย่างมากมายวา่ทัง้
ไม่เหมาะและไม่สวยงาม แต่อนุสาวรยีแ์ห่งนี้กย็งัยนืหยดัเป็นจุดเด่นของจตัุรสักลางเมอืงมาไดจ้นถงึ
ปัจจุบนั ในบรเิวณรอบๆ จตัุรสักลางเมอืงนี้ นอกจากจะน่าเดนิเล่นเดนิเทีย่วชมเมอืงในบรรยากาศสบายๆ 
แลว้ ยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงย่านหนึ่งใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ดนิชมและเลอืกซื้อของทีร่ะลกึไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ  นํา
ท่านชม มหาวิหารคารล์สตดั (Karlstad Cathedral) มหาวหิารทีม่ยีอดหอคอยสู งโดดเด่นเหนือเมอืง
แห่งนี้สวยงามดว้ยตวัอาคารสขีาว สวยงามดว้ยศลิปะสไตลบ์ารอค  สรา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษที ่ 18 เป็น
ศนูยร์วมจติใจของชาวครสิตใ์นคารล์สตดัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ชม สะพานหิน (Gamla Stenbron) สะพาน
หนิขา้มแม่น้ําใจกลางเมอืงคารล์สตดั และดว้ยความยาวถงึ 168 เมตร ทําใหส้ะพานแห่งนี้เป็นสะพานหนิที่
ยาวทีสุ่ดในสวเีดน และเป็นแลนดม์ารก์อย่างหนึ่งของเมอืง 

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

นําท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้สู่เมอืง ออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงสวยมสีไตลอ์ย่างที่
ใครๆ เขามกัพูดกนัวา่นี่คอืเมอืงแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตวัอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้
จะมรีูปแบบการก่อสรา้งสวยงามไดส้ดัส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สรา้งดว้ยไมท้าสสีด มพีพิธิภณัฑ์
ศลิปะ มจีุดชมววิสวยๆ ของเมอืงเลยีบฟยอรด์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเทีย่วชมเมอืงออสโล  ชม สวนสาธารณะฟรอ็กเนอร์  
(Frogner Park) สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืง เป็นสถานที่
ยอดนิยมของทัง้นกัท่องเทีย่วและชาวเมอืงเอง ทัง้นี้กเ็พราะ
นอกจากบรรยากาศแสนสดชืน่ของสวนแลว้ ภายใน
สวนสาธารณะฟรอ็กเนอรย์งัเป็นทีต่ ัง้ของ สวนวกิเกอรแ์ลนด์  



  

  

(Vigeland sculpture park) ชือ่สวนสาธารณะแห่งนี้ตัง้ข ึน้ตามชือ่
ของผูก้่อตัง้ “กุสตาฟ วกิเกอร”์ ประตมิากรชือ่ดงั พืน้ทีข่องสวนวกิ
เกอรแ์ลนดจ์ะถูกเนรมติใหเ้ป็นเหมอืนพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ทีจ่ดั
แสดงประตมิากรรมรูปสลกัจากโลหะและสํารดิมากมายถงึกวา่ 
200 ชิน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปปัน้มนุษยเ์ปลอืยทีแ่สดงถงึวฏัจกัรชวีติ
ทัง้ในโลกนี้และโลกหน้า ทัง้หมดนี้เวลาสรา้งนานถงึ 22 ปี จุดเด่น
ของทีน่ี่จะเป็น “เสาโมโนลทิ ” (Monolith) เสาหนิแกรนิตสูง 17 เมตรทีถู่กแกะสลกัเป็นมนุษยท์ัง้เดก็และ
หญงิชายเกีย่วพนัเรยีงรอ้ยกนัขึน้ไปตามแนวเสาเหมอืนการแก่งแย่งของมนุษยเ์พื่อจุดสูงสุดของชวีติ และ
ยงัมรีูปสํารดิของเจา้หนูขีแ้ยสญัลกัษณ์สําคญัของออสโลทีม่ชี ือ่วา่ “Angry Little boy” ทีใ่ครๆ กห็อ้มลอ้ม
ถ่ายรูปเป็นอย่างสนุกสนาน ซึ่งเชือ่กนัวา่ใครไดแ้ตะมอืเจา้หนูคนนี้แลว้จะมโีอกาสไดก้ลบัมาออสโลอกีครัง้  
จากนัน้นําท่านสู่ ป้อมอาเคอรซุ์ส (Akershus Fortress) ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณอ่าวออล โลฟยอรด์ทีเ่คยเป็นจุด
คน้พบเรอืไวกิง้นัน้มที่าเรอืเก่าทีส่รา้งขึน้เมื่อปี 1299 โดยเป็นปราสาทแบบยุคกลางทีส่รา้งขึน้หลงัท่าเรอื
ในราวปี 1300 จากฐานเดมิทีเ่คยเป็นป้อมมาก่อน การมปีรบัเปลีย่นรูปแบบมาเรื่อย แต่กย็งัเกบ็ของเก่าไว้
มากเหมอืนกนั ปัจจุบนับรเิวณนี้มกัมี นกัท่องเทีย่วเขา้มาเดนิเล่นชมบรรยากาศเพราะเป็นจุดชมววิ
เหมาะๆ ทีจ่ะมองเหน็ทัง้ท่าเรอืและฝัง่เมอืงทีส่วยงามมากอกีแห่งหนึ่งในออสโล **อิสระช้อปป้ิงย่าน 
คารล์ โจฮนัส ์เกท  (Karl Johans Gate)** ถนนทีเ่ป็นเหมอืนหนึ่งในแลนดม์ารก์ของเมอืงซึ่งดูหรูหรา 
และเป็นสสีนัของการชอ้ปป้ิงทีน่กัชอ้ปทัง้หลายไม่ควรพลาด นกัท่องเทีย่วค่อนขา้งเยอะเพราะมแีต่สนิคา้
น่าชอ้ปมากมายตัง้แต่แบรนดเ์นมจนถงึสนิคา้ทอ้งถิน่ไม่มแีบรนด ์โดยเฉพาะแบรนด ์“H&M” ทีม่ตีน้กําเนิด
ในแถบสแกนดเินเวยี และกระเป๋าเป้สะพานจากสวเีดนแบรนด ์ “Fjallraven” หรอืทีเ่ราคุน้ในชือ่ “Kanken“ 
กม็แีบบใหเ้ลอืกมากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Scandic Vulkan หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ ออสโล – ดไูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
14.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 160 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
23.53 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู 
03.45 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 376  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
เดก็ (อายุไม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

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

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวซ่ีากลุ่มเชงเกน้  

✗ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกําหนดให ้23 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ข ัน้ตํ่า 100 บาท / วนั / คน  

วนัเดินทาง ราคา 

มิถนุายน 12-19 ม.ิย. 62  

45,900.- กนัยายน 
4-11 ก.ย. 62 

25 ก.ย.-2 ต.ค. 62 

ตุลาคม 2-9 ต.ค. 62 

กรกฎาคม 26 ก.ค.-2 ส.ค. 62 49,900.- 



  

  

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. สําหรบัการจอง กรุณาชาํระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซ่ีา 3,500 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้ม
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 
3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจําทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิาร ใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณทีีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่กรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
 



  

  

 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการยื่นวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศไทย หากมี

พาสปอรต์เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ

อนุมตัวิซ่ีา 

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

อายุไม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 

3. เอกสาระสําคญัส่วนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั  วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษิทันี้ และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผูอ่ื้นเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ ) ยอดเงนิตอ้งมี
จํานวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมื่อกลบัสู่ภูมลิําเนา พรอ้มกบัหนงัสอืรบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

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

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู่ (เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 



  

  

- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับุตร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็อ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เชน่กนั 
11. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุล ย
พนิิจของสถานฑูตเรื่องวซ่ีาของท่านเนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
12. การยื่นวซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจําพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดําเนินข ัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบรษิทัไม่มนีโยบายการแปลเอกสารให้ ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิใบละ 500 บาท ** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัทําการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
*1.  ชือ่-สกุล (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................................ ..............  
ชือ่-สกุลเดมิ กรณมีกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกุลเดมิ ก่อนแต่งงาน 
................................................................................ ............ 
ชือ่บดิา ................................................................................... วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ .................................................. ....... 
ชือ่มารดา ................................................................................ วนั/เดอืน/ปี ทีเ่กดิ .........................................................  
*2.  สถานภาพ  โสด  แต่งงานจดทะเบยีน  แต่งงานไม่จดทะเบยีน  หย่า  หมา้ย  
กรณสีมรส แลว้ กรุณาแจง้ วนั-เดอืน-ปี ทีส่มรส (กรณมีทีะเบยีนสมรส ใส่รายละเอยีดตามทะเบยีนสมรส) 
................................................................................................................  
(กรณไีม่มทีะเบยีนสมรส หรอือยู่กนิฉนัสามี-ภรรยา ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี คร่าวๆทีเ่ริม่อยู่กนิฉนัทส์าม-ีภรรยา 
................................................................................................................  
(กรณสีถานภาพหย่า ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี ตามใบหย่า) .............................. ............................................ 
(กรณสีถานภาพแยกกนัอยู่ ใส่รายละเอยีดวนั-เดอืน-ปี คร่าวๆ) ....................................................................... 
*3.   กรณที่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกุล ......................................................................................................................  
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา .................................  
      สญัชาต ิ......................................................................  
 *กรุณาใส่รายละเอยีดบุตร หากมบีุตรดว้ยกนั (ภาษาองักฤษ) 
ชือ่บุตร 1. ชือ่ ................................................. ............................................  
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................  
ชือ้บุตร 2. ชือ่ .................................................... .........................................  
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................      
ชือ่บุตร 3. ชือ่ .............................................................................................  
วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ....................................... สญัชาต ิ.......................          
*กรุณาใส่รายละเอยีดพีน้่อง กรณมีพีีน้่อง (ภาษาองักฤษ) 
    ชือ่พีน้่อง 1. ชือ่ .................................................................................................  
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ................... .......... สญัชาต ิ...............................  
    ชือ่พีน้่อง 2. ชือ่ .................................................................................................  
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ............................ สญัชาต ิ...............................  
    ชือ่พีน้่อง 3. ชือ่ .................................................................................................  
    วนั-เดอืน-ปีเกดิ ....................................... สถานทีเ่กดิ ........................... สญัชาต ิ................................   
*4.ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ภาษาองักฤษ)...........................................................................................................................  



  

  

   รหสัไปรษณยี.์.............. .......... โทรศพัทบ์า้น ......................... * โทรศพัทม์อืถอื .............................................   
    *อเีมล ์............................................................................................................................. ........... 
*5.ชือ่สถานทีท่ํางาน (ภาษาองักฤษ)...............................................................................................   
   ทีอ่ยู่สถานทีท่ํางาน (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................... .....................  
   ตําแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ)   ..............................................................................................................  
   รายไดต้่อเดอืน/อาชพีประจํา/คู่สมรส/บุตร................................................. ............................................. 
   ประเภทของงานทีดู่แลรบัผดิชอบ/ประเภทของงานทีอ่งคก์รทําอยู่ ........................................................  
   โทรศพัท ์................................................................................. ................................................................  
*กรณศีกึษาอยู่  ชือ่สถาบนัการศกึษา ...........................................................................................................  
ทีอ่ยู่สถาบนัการศกึษา .......................... ........................................................................................................  
รหสัไปรษณยี ์ .................................. ........โทรศพัท ์....................................................... ............................. 
ระดบัชัน้ / หลกัสูตรการศกึษา ...................................................................................................... ...............   
กรณอีุดมศกึษา ศกึษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควชิา ..............................................  
6.  ชือ่บุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย...................................................................................................................... ... 
ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ).........................................................................................................        
*7.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปครัง้สุดทา้ยหรอืไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที)่ ........................  
กรณเีคยไดว้ซ่ีาเชงเกน้ ไดจ้ากประเทศอะไร .................................................. 
*8.  ท่านเคยพมิพล์ายนิ้วมอืสําหรบัยื่นคํารอ้งขอวซ่ีาเชงเกน้ ครัง้ล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย  
(กรณทีีเ่คยใหร้ะบุวนัที่) .......................................... ....................................... 
*9.  ท่านเป็นผูดู้แลค่าใชจ้่ายดว้ยตวัท่านเอง .  ใช ่ ไม่ใช ่(กรณทีีไ่ม่ใชใ่หร้ะบุบุคคลหรอืใครเป็นผูดู้แลค่าใชจ้่ายของท่าน) 
................................................................................. ....................... 
 
 

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี
บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
 

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


