
 
                                                                            

1 
 

 

SCANDINAVIA (SWEDEN-NORWAY-DENMARK)8D5N 
 

สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัดด-์ออสโล-โคเปนเฮเกน 
ล่องเรือส าราญขนาดใหญ่ DFDS SEAWAYS พร้อมกิจกรรมบนเรือ กิน เล่น ช้อปป้ิง  

!! พิเศษ !! ช้อปป้ิง สินค้าแบรน์เนมที่ ถนนสตรอยก ์เป็นถนนช้อปป้ิงที่ยาวท่ีสุดในโลก 
โดยสายการบิน กาตารแ์อร์เวยส์ (QR) 5 Star Airlines นั่งสบาย จอทีวีส่วนตัว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สต็อคโฮลม์  (สวีเดน) -- / -- / -- 
 

17.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบินกาต้าร์ แอร์
เวย์ พบกบัเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

20.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR-833 (มีอาหารค ่าบริการ 
  บนเคร่ือง) 
23.55 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 1.55 ช.ม. 
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วนัทีส่อง สต็อคโฮล์ม (สวเีดน) – ชมเมือง – ศาลาว่าการเมือง – ชมพพิธิภัณฑ์เรือวาซ่า – เมืองเก่า จุดชมววิ -- / L / D 
 
 
 
 
 
01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจกัรสวเีดนโดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR-169  
  (อาหารเชา้บริการบนเคร่ือง) 
07.15 น. ถึงท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสตอ็กโฮล์ม ราชอาณาจกัรสวเีดน 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ช่ัวโมง เร่ิมวันท่ี 31 มีนาคม-31 ตุลาคม) น า
ท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านชมกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวย
ของราชอาณาจกัรสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ 
“ราชินีแห่งทะเลบอลติก” ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) 
ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

 น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall Stockholm) ซ่ึงใชเ้วลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัของสวเีดน คือ Ragnar Ostberg สร้างดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค 
สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ธนัวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 
(Nobel Prize)  

 จากนั้นน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจาก
สามารถรักษาช้ินส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัร้อย
ช้ิน เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติัทางศิลปะท่ีโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกใน
พิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือล าน้ี  9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา  
พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดาพิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวยี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากมัลาสตัน (Gamla Stan) ตั้งอยูบ่นเกาะเล็กๆ เป็นยา่นเมืองเก่าท่ีมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิม
ก่อตั้งเมือง แต่ก่อนเมืองน้ีมีพื้นท่ีเล็กๆ และขยายขา้มเกาะมาเร่ือยๆจนเป็นเมืองใหญ่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 
เกาะแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยบา้นและส่ิงก่อสร้างสมยัโบราณ และยงัเป็นท่ีพกัอาศยัของราชวงศส์วเีดน 
พระบรมมหาราชวงัสตอกโฮล์ม (The Royal Palace of Stockholm) ดว้ย ใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึก แลว้น า
ท่านข้ึนสู่จุดชมววิเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมววิเมือง (Fjell gantan Viewpoint) 

  ใหเ้วลาท่านเดินเล่นส ารวจราคาสินคา้ในบริเวณเซอร์เก้ิล สแควร์ ยา่นชอ้ปป้ิงหลกัของเมือง ร้านคา้ต่างๆ 
ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร     
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  น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม  QUALITY HOTEL GLOBE หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม สต็อคโฮล์ม (สวเีดน) – คาร์ลสตัดด์ – ออสโล (นอร์เวย์) BF / L / D 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารแบบสแกนดิเนเวยีน ในห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) ผา่นทะเลสาบนอ้ย
ใหญ่แสนสวย คาร์ลสตดั เป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของประเทศ
สวเีดน เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ “The Heart of Sweden” และอยูร่ะหวา่งกรุงสต็อคโฮลม์ของ ราชอาณาจกัรสวีเดนและ
กรุงออสโล ราชอาณาจกัรนอรเวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่น้ี สร้างเมืองโดยกษติัรยค์าร์ลท่ี 6 
ในปี ค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญ่ของเมือง สร้างข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ.1730 จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน ซ่ึงเมืองน้ีมีความเป็นชนบทดั้งเดิมท่ี
ชาวนอร์ดิกอาศยัมาแต่โบราณกาลกวา่ 1,000 ปี 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดน สู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจกัรนอรเวย ์(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลก ออสโลตั้งอยูข่อบดา้นเหนือของอ่าว 
 ฟยอร์ด ระหวา่งเส้นทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม THON HOTEL STORO หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ออสโล (นอร์เวย์) - ท่าเรือเอเคอร์บรูค – ศาลาว่าการเมือง- ถนนคาร์ล โยฮันส์ – พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้ BF / L / D 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารแบบสแกนดิเนเวยีน ในห้องอาหารโรงแรม   
          น าท่านชม ท่าเรือเอเคอร์บรูค (The Aker Brygge) ท่ีเคยเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในนอร์เวย ์ ปัจจุบนัมี

การปรับปรุงใหเ้ป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยัท่ีทนัสมยั และโรงหนงั โรงละครและหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้มากมาย 
แหล่งรวมผบับาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ชิลๆ เหมาะส าหรับการพกัผอ่นเพลิดเพลิน น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง
ออสโล (The City Hall Square Oslo)ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ 
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ตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้า ซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด  น าท่านชอ้ปป้ิง ณ บริเวณ ถนนคาร์ล 
โยฮันส์ เกท (Karl Johan Gate Street) ใหท้่านเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้ (Viking Ship Museum) อาคารชั้นเดียว เป็นท่ีจดัแสดงเรือไวก้ิง 3 ล า ท่ีสร้าง

จากไม ้ขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด และ แสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000ปี 
ชมต านานความเจริญในอดีตท่ียิง่ใหญ่ของชาวไวก้ิงบรรพบุรุษของชาวนอร์เวย ์ชาวไวก้ิงใชเ้รือในการรบ  

 ท าการคา้ และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ เรือในพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงท่ีเด่นสง่าคือ เรืออุสแบนนิ ยาว 22 เมตร 
ท าจากไมโ้อค๊ ใชฝี้พายราว 30 คนคาดวา่สร้างข้ึนเพื่อกษตัริยไ์วก้ิงใชใ้นการเดินทางระยะสั้นๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
 น าท่านเข้าทีพ่กัโรงแรม THON HOTEL STORO หรือเทยีบเท่า 

** ให้ท่านจัดกระเป๋าใบเลก็ส าหรับ พกัค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป ** 
 

วนัที่ห้า ออสโล– สวนสาธารณะวกิเกอร์แลนด์ -ป้อมปราการอาเคอร์ชูส์ – โรงละครแห่งชาติ - ล่องเรือ
ส าราญ DFDS SEAWAYS – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) 

BF / L / D 

 
 
 
                                                                                                         
 
 
เช้า  รับประทานอาหารแบบสแกนดิเนเวยีน ในห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม สวนสาธารณะวกิเกอร์แลนด์ (Vigelands Parken) สวนท่ีรวบรวมผลงานประติมากรรมของ 

กุสตาฟ วกิเกอร์แลนด ์(Gustav Vigeland) ปฏิมากรช่ือดงั เป็นสวนรูปป้ัน (sculptural park) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
โดดเด่นไปดว้ยผลงานรูปแกะสลกัหินและรูปหล่อส าริดจ านวนมากกวา่ 200 ช้ินงาน ท่ีน่าท่ึงคือ ผลงาน
ทั้งหมดนั้นสรรสร้างโดยศิลปิน Gustav Vigeland เพียงคนเดียว แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของตวัศิลปินเป็น
อยา่งมากโดยสวนแห่งน้ีถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานฟร็อกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ท่ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดของกรุงออสโล  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านถ่ายภาพ ป้อมปราการอารเคอร์ชูส์ (Akershus Fortress) เป็นปราสาทยคุกลางท่ีสร้างข้ึนเพื่อปกป้อง

 ออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย ์ในประวติัศาสตร์ 700 ปียงัไม่เคยมีใครตีป้อมปราการน้ีแตก ป้อมปราการ อา
 เคอร์ชูส์ แห่งน้ีจึงเรียกไดว้า่เป็น “ป้อมปราการไร้พา่ย” (ไร้การพา่ยแพ)้ ใน ในศตวรรษท่ี 17 – 19 เคยถูกใช้
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 เป็นเรือนจ า และคลงัเก็บอาวุธส าหรับปกป้องบา้นเมือง และในศตวรรษท่ี 20 มีการบูรณะบริเวณทั้งหมดท่ีน่ี
 ปัจจุบนัไดรั้บการเปล่ียนแปลงเป็นท่ีตั้งของศูนยก์ารศึกษาเพื่อใหค้วามรู้กบัประชาชน 

 น าท่านถ่ายภาพ โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) เป็นศูนยว์ฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีสร้างข้ึนใน
นอร์เวยต์ั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 14 มีเวที 3 แห่งและมีมากกวา่ 1,000 หอ้ง ดีไซน์ท่ีสะดุดตาคือหลงัคาท่ีลาดเอียงสูง
ชนัจากเขตน่านน ้าของออสโลฟยอร์ด บนหลงัคายงัมีลานกวา้งสามารถเดินเล่นได ้จากนั้นน าท่าน
 เดินทางสู่ท่าเรือเพือ่เช็คบัตรโดยสารขึน้เรือ DFDS SEAWYAS (ห้องพกัด้านใน INSIDE CABIN)  น าท่าน
เขา้หอ้งพกับนเรือ ท่ีสะอาดและสะดวกสบาย พกัผอ่นเดินเล่น ส ารวจส่ิงอ านวยความ สะดวกต่างๆบนเรือ 
ก่อนข้ึนชมววิสวยยามเม่ือเรือถอนสมอจากออสโลฟยอร์ดสู่ทะเลเหนือชมทศันียภาพท่ี งดงาม 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ทีห่ลากหลายให้ท่านได้อิม่อร่อย+ เคร่ืองดื่ม ท่านละ 1 ดื่ม (ซอฟท์ดร้ิงค์
 หรือเบียร์หรือไวน์)  หลงัอาหารท่านสามารถเดินเล่นชอ้ปป้ิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวต้ีฟรี บนเรือ หรือ ฟังเพลง
 ในไนทค์ลบั ก่อนพกัผอ่นคา้งคืนสบายๆ 

 

วนัที่หก โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – จัตุรัสอามาเลยีนบอร์ก-ชมน า้พุเกฟิออน – ท่าเรือนูฮาฟน์- 
เงือกน้อย ลติเติล้เมอร์เมด – จัตุรัสซิตีฮ้อล์ล  - ช้อปป้ิงย่านถนนสตรอยก์ 

BF / L / D 

 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือก่อนเรือเทียบท่าที ่โคเปนเฮเก้น 
 เรือเทียบทา่ รอรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเก็บภาพสวยบริเวณดา้นหนา้ จัตุรัสอามาเลยีนบอร์ก 

(Amalien Borg Palace Square) ซ่ึงบริเวณนีเ้ป็นทีต่ั้งของ พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก (Amlienborg Palace) 
เป็นท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมาร์ก นั  บตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งสไตลร็์อคโคโค่ และจะมีการ
เปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนั ตอนเท่ียง เม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี 

 น าท่าน ชมน า้พเุกฟิออน (The Gefion Fountain) หรือ น ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน เป็นน ้าพุขนาดใหญ่รูปทรง
แปลกตา คลา้ยธารน ้าตกท่ีไหลริน ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้ท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน มีต านานเล่าวา่ ราชินีเกฟิออน
ไดรั้บมอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิ ใหก้อบกูช้าติบา้นเมือง พระนางจึงใหพ้ระโอรสทั้งส่ีของพระองค์
แปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกนัไถพื้นดินจนกลายเป็นแผน่ดินเดนมาร์กในปัจจุบนั แลว้ชาวเดนนิชก็ไดส้ร้าง
อนุสาวรียข์องพระนางและพระโอรสทั้งส่ีพระองคไ์วเ้พื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง  

 น าท่านเท่ียวชม ท่าเรือนูฮาฟน์ (Nyhavn Harbour) สร้างข้ึนตั้งแต่สมยั พระเจา้เฟรเดอริกท่ี 5 (Frederic V) 
เพื่อใหส้ะดวกต่อการขนยา้ยสินคา้ และใชเ้ป็นท่าเรือพาณิชยส์ าหรับเรือจากทัว่ทุกมุมโลกมาเทียบท่าเป็น
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสีสันท่ีสุดของโคเปนเฮเกน มีผูค้นมาเดินเล่นพกัผอ่นและทานอาหาร เพราะตลอดทางจะมี
ร้านอาหารหลากหลายใหน้ัง่ชิมและชิลไปกบับรรยากาศ ช่วงหนา้ร้อนท่ีน่ีจะมีคนมาเท่ียวเยอะมากเป็นพิเศษ  

 น าท่านถ่ายรูปคู่กบั เงือกน้อย ลติเติล้เมอร์เมด (Little Mermaid) สัญลกัษณ ท่ีส าคญัของโคเปนเฮเกน้ จาก
ผลงานการประพนัธ์ของ ฮนัส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมบริเวณ จัตุรัสซิตีฮ้อล์ล (City Hall Square) เป็น จตุัรัสสาธารณะ ใจกลาง กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมาร์ก ตั้งอยูด่า้นหนา้ ศาลากลางจงัหวดัโคเปนเฮเกน้ มีขนาดใหญ่เป็นท่ีตั้งของใจกลางเมืองและเป็นศูนย ์
 กลางกบัศาลากลางท าใหเ้ป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับงานเฉลิมฉลองและงานแสดงต่างๆ มกัใชเ้ป็นจุดศูนย ์
 กลางในการวดัระยะทางจากโคเปนเฮเกน น าท่านสู่  ถนนสตรอยก์ (Stroget pededtrian Street) อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดในโลก มีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั อาทิเช่น Louis Vuitton, 
Emporio Armani, Bang & Olufsen, Hermes, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารจีน   
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม AC  HOTEL BELLA SKY COPENHAGEN  หรือเทยีบเท่า    
 

วนัทีเ่จ็ด อสิระท่องเทีย่ว - พกัผ่อน โคเปนเฮเกน ตามอธัยาศัย - สนามบิน BF / -- / -- 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  อสิระท่องเทีย่ว ท่านสามารถใช้เวลาพกัผ่อนเดินเทีย่วสบายๆ จนถึงเวลาสมควร พร้อมกนั ณ ล๊อบบีโ้รงแรม 
  อสิระอาหารกลางวันและค ่า เพือ่ให้ท่านได้ท่องเทีย่ว หรือ พกัผ่อน ทีเ่มืองโคเปนเฮเกน ตามอธัยาศัย  
  แนะน าสถานทีท่่องเที่ยว 
  ** พระราชวงัโรเซนเบิร์ก (Rosenborg Palace) เป็นพระราชวงัท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะแบบดตัช์เรอเนสซองส์  
  สร้างในสมยัพระเจา้คริสเตียนท่ี 4 บริเวณชั้นใตดิ้นยงัมีพิพิธภณัฑใ์ชเ้ป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกุฎ และ 

  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมาร์กอีกดว้ยค่า ซ่ึงในอดีตพระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างเพื่อจุดประสงคใ์ช้
ในการพ านกั พกัร้อนของเช้ือพระวงศใ์นสมยันั้น ทั้งยงัเคยถูกวางเพลิงจากกองทพัองักฤษถึง 2 คร้ังเลยนะคะ 
คือในปี 1794 และปี 1801 

 **ชมทหารเปลีย่นเวร ทีพ่ระราชวงัอมาเลยีนบอร์ก Amalienborg Palace พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก เป็น
พระราชวงัฤดูหนาวของราชวงศเ์ดนมาร์ก ตั้งอยูริ่มน ้าทางเหนือของตวัเมืองโคเปนเฮเกนสร้างข้ึนเม่ือกลาง
ศตวรรษท่ี 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศโ์อลเดนบวร์ก 

 **สวนสนุกทิโวลี ่(Tivoli Gardens) เป็นสวนสนุกท่ีเก่าแก่มากท่ีสุด เป็นอนัดบั 2 ของโลก ตั้งอยูใ่จกลางเมือง 
เปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่ปี 1843 ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในวนัหยดุพกัผอ่นชั้นเยีย่มส าหรับครอบครัว 

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เพื่อผา่นขั้นตอน
การท าคืนภาษี- เช็คบตัรโดยสารตรวจหนงัสือเดินทาง   
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22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 164 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ -- / -- / -- 
 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 838 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

6-13 ธนัวำคม 2562 59,500 12,000 

 
*** บัตรโดยสารของการบินการ์ต้า แอร์เวย์ ที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินการ์ตา้ แอร์เวย ์QR รวมภาษีสนามบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ค่าเขา้ชมสถานท่ี ค่าอาหาร ค่ารถ รับส่ง ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน อตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 01 เม.ย.62 

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา เชงเก้น (นอร์เวย์) 3,500 บาท และ ค่าธรรมเนียมทปิไกด์ , หัวหน้าทวัร์, คนขับรถ 2,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
การช าระเงิน  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรับการ จองทวัร์  
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 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ หรือหลงัจากการยืน่วซ่ีา 
  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน การคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด  
หมายเหตุ  
 * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ในต่างประเทศ
  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั กรณีท่ีมีการเกิด
  ภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมีเหตุท าให้
  การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจาก
  สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้
 * บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
  ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
  เขา้เมืองพิจารณาแลว้ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
  หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 * รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี 

ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่า 
1.เอกสำรสว่นตวั 

 
*หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (มหีนำ้วำ่งทีย่งัไมป่ระทบัตรำ 2 หนำ้ข ึน้ไป)  

หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการ
งา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่  

 

** ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปัจจบุนัเทา่นัน้ ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) 

ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจบุนั วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ให ้

ถา่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

กำรยืน่ขอวซีำ่เชงเกน้ (ประเทศนอรเ์วย)์ 

 

***ผูย้ืน่วซีา่นอรเ์วย ์ตอ้งแสดงตวัเพือ่สแกนลายนิว้มอืและเก็บภาพ ไบโอเมตรกิซ ์ดว้ยตนเอง 
ทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS Global Norway อาคาร เดอะเทรนดี ้สขุมุวทิ 13*** 

 
หมำยเหต ุหา้มมใิหใ้สค่อนแทคเลนส ์ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะของดวงตา เชน่ คอนแทคเลนสส์ ีคอนแทค
เลนสบ์ิ๊กอายส ์ในระหวา่งการท าการจัดบนัทกึขอ้มลูทางชวีภาพ (ไบโอเมตรกิซ)์ 
 

ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
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* รปูถำ่ยส ีขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปู  และฉากหลังตอ้งเป็น สขีาวเทา่นัน้ (ไมส่วมแวน่ตา)  
* ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจ าตัวประชาชน 
* ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุงัไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย)  
* ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
 

2. หลกัฐำนกำรท ำงำน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“ TO WHOM IT MAY CONCERN “  
     แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 

 
* พนกังำนบรษิทั         : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีท่ างาน (เป็นภำษำองักฤษตวัจรงิ)  

ระบตุ าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวันเริม่ท างาน  
* ขำ้รำชกำร : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภำษำองักฤษตวัจรงิ) 

ระบตุ าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวันเริม่ท างาน 
* กรณีเกษยีณอำย ุ  : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
* เจำ้ของบรษิทั  : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น (คดั 

ส ำเนำไมเ่กนิ 6 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซีำ่)  
* เจำ้ของรำ้นคำ้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403  
* ประกอบอำชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรับรองตวัเอง (เป็นภำษำองักฤษตวัจรงิ) ระบรุายไดต้อ่เดอืน 

พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตัวเอง เชน่ ภาพถา่ย,สญัญาเชา่,ใบเสร็จแสดงการซือ้
ขาย,เอกสารการเสยีภาษี 

* นกัเรยีน/นกัศกึษำ  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภำษำองักฤษตวัจรงิ) ระบชุัน้เรยีน  
 
หมำยเหต ุ(เอกสำรตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซีำ่) 
 
3.หลกัฐำนกำรเงนิ 

* ใชห้นงัสอืรบัรองจำกทำงธนำคำร และ ส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์(ถา่ยส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่ 
พรอ้มทัง้รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึปัจจบุนั) โดยจะตอ้งเรยีงเดอืนเทำ่น ัน้ หำกสมดุบญัชไีมเ่รยีงเดอืน 
ตอ้งขอเป็น  STATEMENT จำกทำงธนำคำร  หากชือ่-นามสกลุ สะกดเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งสะกดใหต้รงตาม
พาสปอรต์เทา่นัน้ ธนาคารตอ้งออก ยอ้นหลัง 6 เดอืน และปรับยอดวันทีใ่หเ้ป็นปัจจบุนัทีส่ดุ ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออก
ของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่ง
ไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

* กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยจาก
ธนาคาร ใหบ้คุคลในครอบครัว และจะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม 
หากเป็นเด็กไมต่อ้งแนบบญัชสีว่นตัว * ผูท้ีท่ าการรับรองจะตอ้งท าจดหมายชีแ้จงความสมัพันธ ์ตอ่สถานทตูเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร อกี 1 ฉบบัดว้ย 

* กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสาร
สว่นของบรษัิท (หนังสอืจดทะบยีนบรษัิท, หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยจากธนาคาร, Bank Statement) ทางบรษัิทจะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อคา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างาน โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลที่
จัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 (*** สถำนทตูไมร่บับญัชกีระแสรำยวนัในกำรยืน่วซีำ่ทกุกรณี ***) 
 

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทำงเป็นเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี 
* เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่  

จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่
และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

* กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบตุร และ
เอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 
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 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่
ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

   
 
 
 

Part  1. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้สมัคร  
 ช่ือ –นามสกุล (สะกดตรงตามหนา้ Passports) .............................................................................................................. 

 ช่ือ-นามสกุลเดิม หรือ ช่ือ-สกุล ก่อนแต่งงาน 

(  ) ไม่มี  (  ) มี ระบุช่ือ-นามสกุล............................................................................................................... 

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง 

 วนั/เดือน/ปีเกิด.........................................................สถานท่ีเกิดจงัหวดั...................................................................... 

 ประเทศท่ีเกิด.................................................................สัญชาติ............................................................................... 

 ท่ีอยูปั่จจุบนัสามารถติดต่อได.้..................................................................................................................................... 

.................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................... 
เบอร์โทรศพัทท่ี์บา้น........................................เบอร์แฟกซ์......................................มือถือ........................................... 

 ขอ้มูลบตัรประชาชน  บตัรประชาชนเลขท่ี........................................................................................ 

ออก ณ เขต ...............................................  วนัท่ีออก.......................................... วนัหมดอาย.ุ................................... 
 

Part 2. ข้อมูลในการท างาน 
 รายละเอียดท่ีท างาน (ปัจจุบนัหรือเคยท างานหรือเกษียณ)  *** ต้องระบุ *** 

ต าแหน่งงาน.................................................................ช่ือบริษทั................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน.............................................................................................................................................................. 

วนัท่ีเร่ิมท างาน.................................................................วนัท่ีส้ินสุดการท างาน.......................................................... 

เบอร์โทรท่ีท างาน............................................................... 

Part 3. ข้อมูลสถานะภาพ และครอบครัว 
 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หมา้ย / ม่าย  (  ) หยา่ร้าง    (  ) แยกกนัอยู ่

 วนัท่ีแต่งงานจดทะเบียน / หมา้ย /ม่าย /หยา่ร้าง ................................................................................................................ 

 ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส ............................................................................................วนั / เดือน / ปี เกิด............................... 

ท่ีอยู ่............................................................................................................................................................................... 

กรุณากรอกรายละเอยีดตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนเพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา Norway 
เป็นภาษาองักฤษ/ภาษาไทย เพือ่ใช้ในการยืน่วซ่ีา Norway 
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อาชีพ.................................................................................. 
 

ท่านมีบุตรหรือไม่   ...........ไม่มี   ..........มี  จ านวน ...................ท่าน (โปรดระบุรายละเอยีดของบุตร-ธิดาของท่านให้ครบถ้วน) 
 ช่ือ-นามสกุล....... ..........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ............................................................ 

 ช่ือ-นามสกุล....... ..........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ............................................................ 

 ช่ือ-นามสกุล....... ..........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ............................................................ 

บุตรของท่านได้ร่วมเดินทางไปด้วยในคร้ังนีด้้วยหรือไม่............................ หากใช่ กีท่่าน....................... ท่าน 
 
 

ท่านมีพีน้่องหรือไม่ ...........ไม่มี   ..........มี  จ านวน ...................ท่าน  (โปรดระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัพี่หรือน้องของท่านให้
ครบถ้วน) 

 ช่ือ-นามสกุล....... ..........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ............................................................ 

 ช่ือ-นามสกุล....... ..........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ............................................................ 

 ช่ือ-นามสกุล....... ..........................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั ......................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 
สถานท่ีเกิด..................................................สถานภาพ................................อาชีพ............................................................ 

พีน้่องของท่านได้ร่วมเดินทางไปด้วยในคร้ังนีด้้วยหรือไม่............................ หากใช่ กีท่่าน....................... ท่าน 
 
Part 4. ข้อมูลเกีย่วกบัเอกสารการเดินทาง 

 เลขท่ีหนงัสือเดินทาง .........................................จงัหวดัท่ีออกเล่มหนงัสือเดินทางใหท้่าน .......................................... 

 วนั / เดือน /ปี ค.ศ. ท่ีออกเล่มหนงัสือเดินทาง..............................วนั / เดือน /ปี ค.ศ. ท่ีหมดอาย.ุ................................. 

 ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางหายหรือถูกขโมยหรือไม่ (  ) ไม่เคย 
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(  ) เคย ระบุเหตุการณ์หรือสถานท่ีท่ีหายหรือถูกขโมย 

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

 ท่านเคยเดินทางเขา้นอร์เวยห์รือไม่ (  ) ไม่เคย 

(  ) เคย  ระบุวนั / เดือน / ปี ค.ศ.ท่ีไปถึงคร้ังล่าสุด.......................... 

ระยะเวลาท่ีไปอยู ่.........วนั.........สัปดาห์.......เดือน..............ปี....... 

(  ) เคย  ระบุวนั / เดือน / ปี ค.ศ.ท่ีไปถึงคร้ังล่าสุด.......................... 

ระยะเวลาท่ีไปอยู ่.........วนั.........สัปดาห์.......เดือน..............ปี....... 

 ท่านเคยมีวซ่ีา Schengen หรือไม่ ภายใน 3 ปีท่ีผา่นมา 

(  ) ไม่เคย 

(  ) เคย ระบุประเทศใด.................................................................................... 

วนั / เดือน / ปีค.ศ.ท่ีเขา้-ออก ประเทศนั้น.......................................................... 

เหตุผลท่ีเขา้ไป................................................................................................... 

(  ) เคย ระบุประเทศใด.................................................................................... 

วนั / เดือน / ปีค.ศ.ท่ีเขา้-ออก ประเทศนั้น.......................................................... 

เหตุผลท่ีเขา้ไป................................................................................................... 

(  ) เคย ระบุประเทศใด.................................................................................... 

วนั / เดือน / ปีค.ศ.ท่ีเขา้-ออก ประเทศนั้น.......................................................... 

เหตุผลท่ีเขา้ไป................................................................................................... 

 ผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางคร้ังน้ี (  ) ตนเอง 

(  ) บุคคลอ่ืน ระบุช่ือ-นามสกุล............................................................... 

ความสัมพนัธ์..........................เบอร์โทรศพัท.์......................................... 

บุคคลท่านน้ีอาศยัอยูท่ี่พ  านกัเดียวกบัท่านหรือไม่    ใช่   ไม่ใช่ 

ระบุท่ีอยู.่................................................................................................................ 

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

(  ) องคก์ร/บริษทั ระบุช่ือ ....................................................................................... 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รและผูเ้ดินทาง............................................................... 

เบอร์โทรศพัทข์ององคก์ร/บริษทั.............................................................................. 

ท่ีอยูข่ององคก์ร/บริษทั........................................................................................... 


