Denmark Norway Sweden 8 D 5 N
โคเปนเฮเกน สวนสนุกทิโวลี กอเทนเบิรก์
สต็อกโฮล์ม คาร์ลสตัด ออสโล

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.35 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทาการ
เช็คอินและโหลดสัมภาระ
ดูไบ – โคเปนเฮเกน – สวนสนุกทิ โวลี – ช้อปปิ้ งถนนสตรอยก์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

04.45 น.
08.20 น.
13.15 น.

แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมือง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK151 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง สนามบิ นโคเปนเฮเกน ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมาย
แรกของการเดิน ทางที่เ มือ ง โคเปนเฮเก้ น (Copenhagen) เมือ ง
หลวงของเดนมาร์ก เมือ งไวกิ้งโบราณที่มเี สน่ ห์ น่าเที่ยวมาก ด้ว ย
ความเป็ นเมืองทีม่ ผี งั เมืองสวยงาม นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองทีม่ ากด้วย
กลิน่ อายของประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีอ่ นุ รกั ษ์เอาไว้อย่างดี เป็ น
ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ เมือง
โคเปนเฮเกนมีหลายจุดหลายมุมทีน่ ่ าเที่ยว ผ่านชม เงือกน้ อย (The
Little Mermaid) ทีน่ งั ่ อยู่บนโขดหินริมน้ ามาตัง้ แต่ปี 1913 เงือกน้อย
เนื้อสาริดตัวนี้สร้างขึน้ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานอมตะเรื่อง
“เงือ กน้ อ ย” (The Little Mermaid) เงือ กน้ อ ยนี้ ม ีข นาดเท่ า คนจริง
น้ าหนักสาริดทัง้ ตัวประมาณ 175 กิโลกรัม ได้รบั การบูรณะให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดเวลา แม้ว่ารูปปั ้นเงือกน้อยจะมีอายุกว่า 100 ปี แล้ว แต่
ก็ เ ป็ นที่ช่ ืน ชอบของนั ก ท่ อ งเที่ย วเสมอไม่ เ คยเปลี่ย นแปลง ผ่ า นชม พระราชวัง อเมเลี่ ย นบอร์ก
(Amalienborg Palace) สร้างขึน้ โดย “ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็ นทีป่ ระทับของ
บรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่ “พระราชวังคริสเตียนบอร์ก ” ที่ถูกเผาทาลายไปในปี
1794 ภายในมีบางส่วนเปิ ดให้เข้าชมได้ ส่วนข้าวของชิน้ สาคัญ เครือ่ งประดับมีค่า เครือ่ งแต่งกาย และงาน
ศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ของพิพธิ ภัณฑ์ซ่งึ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเทีย่ วชมได้ ผ่านชม
ย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสนั และความบันเทิง ทีส่ ุดของความน่ าสนใจอยู่ทว่ี วิ
ทิวทัศน์ ของอาคารเก่าในย่านนี้ซ่งึ ยังได้รบั การเก็บรักษาอย่างดี สีสนั ยังคงสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศ
โดยรอบได้ดีม าก และถือ เป็ น แลนด์ม าร์ก ส าคัญ ของเมือ งอีก แห่ ง หนึ่ ง เลย ปั จ จุบ ัน ย่า น นู ฮ าฟน์ ย ัง มี
ความส าคัญ จากการได้ร ับ การขึ้น ทะเบีย นให้เ ป็ น มรดกโลกจากยูเ นสโกอีก ด้ว ย จึง ยิ่ง ท าให้ดึง ดู ด
นักท่องเที่ยวได้มาก ผ่านชม พระราชวังคริ สเตี ยนบอร์ก (Christiansborg Palace) พระราชวังหลวง
แห่งเดนมาร์กที่เป็ นทัง้ ที่ทาการรัฐบาล ที่ทาการนายก และศาลสูง พระราชวังที่เห็นในปั จจุบนั นัน้ เป็ น
ปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่เป็ นครัง้ ที่ 3 ในจุดเดิม พระราชวังนัน้ ได้ถูกสร้างขึ้นครัง้ แรกในปี 1167 ก่อนจะ
เสียหายจากเพลิงไหม้ในปี 1794 และ 1884 ตัวพระราชวังปั จจุบนั สร้างเสร็จสิน้ ในปี 1928 ในสไตล์นีโอบา
รอคที่หรูหราอลังการ แล้วนาท่านเข้าสู่ สวนสนุกทิ โวลี (Tivoli) อิสระให้ท่านได้สนุ กไปกับสวนสนุ กใจ
กลางเมืองเดนเมาร์ก ทีเ่ ก๋ตงั ้ แต่ช่อื เพราะตัวอักษร “Tivoli” เมือ่ นามาเรียงสลับจากหลังจะอ่านได้ว่า “I lov
it” สวนสนุ กแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1843 มีเครื่องเล่นที่พร้อมสาหรับทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ ทัง้ แบบน่ ารักๆ และ
แบบหวาดเสียวสุดๆ ก็มใี ห้เลือกเล่นกันอย่างเต็มที่ โดยเครื่องเล่นที่มชี ่อื เสียงและเก่าแก่มากที่สุ ดก็คอื
“รถไฟเหาะรางไม้” ซึง่ ติดอันดับ 1 ใน 7 ของรถไฟเหาะทีช่ วนให้หวาดเสียวทีส่ ุดในโลก จากนัน้ ให้ท่านได้
**อิ สระช้อปปิ้ งกันอย่างเต็มที่ที่ ถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปปิ้ งทีย่ าวทีส่ ุดในโลก พรังพร้
่ อม
ด้วยร้านค้ามากมายหลายร้อยร้าน แต่ละร้านก็ซอกซอนอยู่ตามซอยเล็กซอยน้อย เดินเข้าซอยนี้ไปออก

ซอยนัน้ ชมและซือ้ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทีม่ ใี ห้เลือกกันอย่างจุใจหลากหลายแบรนด์ ช้อปปิ้ งกันไม่หวาด
ไม่ไหวถูกใจขาช้อปแน่นอน

เย็น
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Scandic Hvidovre หรือระดับเดียวกัน
โคเปนเฮเกน – กอเทนเบิ รก์ – สโคฟด์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง กอเธนเบิ รก์ (Gothenburg) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศสวีเดน ทีแ่ รกเริม่ เดิม
ทีก่อตัง้ ขึน้ เป็ นป้ อมปราการทีแ่ ข็งแกร่งในช่วงศตวรรษที่ 16 ก่อนทีป่ ระชากรจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วด้วย
การค้าขายที่รุ่งเรือง เพราะท่าเรือของเมืองกอเทนเบิร์กนัน้ เป็ นท่าเรือที่ใหญ่ ท่สี ุดในแถบประเทศยุโรป
เหนือนันเอง
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ย่าน ฮากะ (Haga) หรืออีกชื่อก็คอื ย่านเมืองเก่า (Old Town) ของเมืองกอเธนเบิรก์ ให้ท่านได้
เดินชมย่านทีส่ วยและมีเสน่หด์ ว้ ยตัวอาคารทีเ่ ป็ นบ้านไม้ผสมปูนเรียงรายสองข้างทาง เปี่ ยมด้วยสเน่ หข์ อง
ยุคศตวรรษที่ 19 ย่านฮากะนัน้ เดิมทีเ ก่าและทรุดโทรม แต่ทางการได้ทาการบูรณะย่านนี้ใหม่ทงั ้ หมด
ในช่วงปี 1980 กลายเป็ นจุดเด่นของเมืองที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากจากทัวโลกให้
่
มาเดินเที่ยวชม
ด้วยบรรยากาศแสนสงบพร้อมอาคารโบราณแต่มเี อกลักษณ์น่ามอง ชวนให้เดินเล่นชมอาคารซ้ายขวาจน
แทบลืมเวลา แถมด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย ร้านอาหาร และคาเฟ่ ชวนให้นัง่ ผ่อ นคลายชิล ล์ๆ
จากนัน้ ให้ท่านได้ **อิ สระช้ อปปิ้ ง** ที่ Hede Fashion Outlet เอาท์เล็ตนอกเมืองกอเทนเบิรก์ ทีม่ ากมาย
ไปด้วยร้านค้าจากแบรนด์ดงั มากมายทัวโลก
่
พร้อมด้วยส่วนลดมากสุดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ทห่ี าไม่ได้ง่ายๆ
ในร้านค้าด้านนอก พร้อมสรรพด้วยสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์แฟชันน
่ าสมัย แบรนด์กฬี าสุดดัง
หรือจะเป็ นของแต่งบ้านเก๋ๆ ก็หาซือ้ ได้ทน่ี ่ี ได้แก่ Tommt Hilfiger, Hugo Boss, Filippa K., Nike, Adidas,
Guess, Lee, Levi’s และอีกมาก จากนัน้ นาท่านสู่เมือง สโคฟด์ (Skovde) อีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัย
ยุคกลางและเป็ นศูนย์กลางทางใต้ของสวีเดน ตัง้ อยูก่ ง่ึ กลางระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่บนเนินทางตะวันออก
ของภูเขา Billingen ตัวเมืองนัน้ ได้ช่อื ว่ามีย่านเมืองเก่าที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของสวีเดน แม้อาคารเกือบ
ทัง้ หมดตัง้ แต่ยุคกลางจะถูกไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ของเมืองทาลายไปเมื่อปี 1759 แต่กไ็ ด้มกี ารสร้างเมืองขึน้ มา
ใหม่และรักษาเอาไว้อย่างดีตงั ้ แต่ นัน้ มา ทาให้นักท่องเที่ยวได้สามารถชมอาคารบ้านเรือน โบสถ์ และ
สถานทีร่ าชการโบราณ ทีเ่ รียงรายอยูท่ วเมื
ั ่ องได้อย่างเต็มที่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Scandic Billingen หรือระดับเดียวกัน
สโคฟด์ – สต็อกโฮล์ม – แกมล่าสแตน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง สต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัวโลกว่
่
ามีเป็ นเมืองที่มาก
พร้อมด้วยเสน่ หแ์ ละความงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก แต่เทีย่ วชมสตอกโฮล์มก็ใช่ว่าจะได้เห็นแค่ความ
สวยงามและความทันสมัยของเมืองเท่านัน้ เพราะสิง่ ที่จะได้ชมได้เห็นมากกว่านัน้ ก็คอื ความเก่าแก่สุด
คลาสสิกของอาคารบ้านเรือนในยุคศตวรรษที่ 13 ทุกมุมมีเรื่องเล่า และทุกมุมมีความเป็ นมา สวีเดนมี
ประวัตศิ าสตร์ไม่น้อยไปกว่าแผ่นดินใดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมเมืองสต็อกโฮล์มทีย่ ่าน แกมล่า สแตน (Gamla
Stan) เ ป็ น ย่ า น เ มื อ ง เ ก่ า ( Old Town) ซึ่ ง ตั ้ ง อ ยู่ ใ ก ล้ กั บ
“พระราชวังหลวง” (Royal Palace) แห่งสวีเ ดน มีจตั ุ รสั เก่ าแก่
ของเมืองอยูใ่ นย่านนี้ซง่ึ ถือว่าเก่าแก่ทส่ี ุดในสต็อกโฮล์มด้วย ย่าน
เมืองเก่าในวันนี้ดูไม่เก่าเสียทีเดียวเพราะถูกจัดให้มมี ุมพักผ่อน
หย่อนใจของชาวเมืองพร้อมลานน้ าพุ ด้วยที่ถนนแถบนี้น่าเดิน
ด้วยอาคารสวยๆ มากมายตลอดแนวถนน นักท่องเทีย่ วมักหยุด
ถ่ายรูปกันอยู่ตลอดสองข้างทาง ร้านขายอาหาร กาแฟ ขนมก็มเี ยอะ และมักมาหยุดมุงดูและชิมไอศกรีม
โคนทีเ่ ปิ ดร้านทากันสดๆ ซึง่ ส่วนใหญ่ต้องลองชิมกันแทบทุกคนไม่มใี ครยอมพลาด จากแกมล่า สแตนถ้า
ลองเดิน ทะลุ ซ อย “Stortorget 22” ออกไปก็จ ะพบกับ สวรรค์ข องนัก ช้อ ป เพราะมีถ นนสายช้อ ปปิ้ งที่
มากมายด้วยสินค้าทีร่ ะลึกทีส่ ่อื ความเป็ นสวีเดนให้นักท่องเทีย่ วเลือกซือ้ กลับบ้าน ทีน่ ่าสนใจก็มหี มวกไวกิ้ง
ที่มกั จะดูดเงินนักท่องเที่ยวได้เสมอ รวมทัง้ สินค้าอื่นๆ ที่มสี ญ
ั ลักษณ์เกี่ยวกับสวีเดนก็น่าซื้อไปหมด แต่
เมื่อมาถึงสวีเดนก็ต้อง “สบู่ไข่ขาว” และเป็ นที่นิยมของคนไทยมากจนแต่ละร้านเขียนป้ ายแจ้งราคาและ
อธิบายวิธกี ารใช้เป็ นภาษาไทยเอาไว้ดว้ ย ถนนแถบนี้ชวนให้น่าเดินด้วยอาคารสวยๆ มากมายตลอดแนว
ถนน ร้านขายอาหาร กาแฟ ขนมก็ม ีมาก ชมและถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม (Stockholm
City Hall) เอกลักษณ์ของ ย่านเมืองเก่า (Old Town) แห่งนี้เป็ นอาคารทรงเหลีย่ มสวยทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ “สาม
มงกุฎ” แห่งสวีเดนประดับอยู่บนยอดหอคอยอาคารที่มคี วามสูง 106 เมตร อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึน้ ด้วย
ก้อนอิฐจานวนมากถึง 8,000,000 ก้อน ตัวอาคารตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบแมลาเริน นอกจากใช้เป็ น
ศาลาว่าการเมืองแล้ว อาคารหลังนี้ยงั ใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั งานมอบรางวัลโนเบลอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Quality Hotel Globe หรือระดับเดียวกัน
สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง คาร์ลสตัด (Karlstad) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูเ่ หนือแม่น้ าคาร์ราลเวน (Klaralven) แม่น้ า
สายยาวที่สุดของประเทศสวีเดน และเป็ นเมืองริมทะเลสาบ งดงามด้วยทัศนียภาพสวยๆ ของทะเลสาบ

กลางวัน

เย็น
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

กว้าง และวิวของพระอาทิตย์แสนงามทีท่ าให้เมืองคาร์ลสตัดได้รบั สมญานามว่า เมืองแห่งพระอาทิตย์ และ
มีรปู พระอาทิตย์ทก่ี าลังยิม้ แย้มเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทีย่ วชมเมือง คาร์ลสตัด (Karlstad) นาท่านสู่ จัตุรสั กลางเมือง (Town Square) ทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางเมือง
คาร์ลสตัด เป็ นหนึ่งในจัตุรสั ที่ใหญ่ท่สี ุดของสวีเดน เป็ นสถานที่นัดพบยอดนิยม และเป็ นสถานที่จดั งาน
เทศกาลประจาเมืองอีกด้วย จัตุรสั ในปั จจุบนั นี้เป็ นจัตุรสั ที่บูรณะสร้างขึน้ ใหม่ เพราะจัตุรสั ดัง้ เดิมนัน้ ได้
เสียหายอย่างมากจากเพลิงไหม้ ใ นปี 1865 ที่ใ จกลางจัตุ รสั นัน้ มีแลนด์มาร์กโดดเด่นอยู่ค ือ อนุ ส าวรีย์
สันติภาพ (The Peace Monument) ทีต่ งั ้ ขึน้ ในปี 1905 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แด่สนั ติภาพระหว่างสวีเดนและ
นอร์เวย์หลังจากขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน และแม้จะเป็ นอนุสาวรียท์ ไ่ี ด้รบั คาวิจารณ์อย่างมากมายว่า ทัง้
ไม่เ หมาะและไม่ส วยงาม แต่ อ นุ ส าวรีย์แห่งนี้ก็ยงั ยืนหยัดเป็ นจุดเด่นของจัตุ รสั กลางเมือ งมาได้จนถึง
ปั จจุบนั ในบริเวณรอบๆ จัตุรสั กลางเมืองนี้ นอกจากจะน่ าเดินเล่นเดินเทีย่ วชมเมืองในบรรยากาศสบายๆ
แล้ว ยังเป็ นย่านช้อปปิ้ งย่านหนึ่งให้นักท่องเทีย่ วได้เดินชมและเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกได้อย่างเพลิดเพลิน นา
ท่านชม มหาวิ หารคาร์ลสตัด (Karlstad Cathedral) มหาวิหารที่มยี อดหอคอยสู งโดดเด่นเหนือเมือง
แห่งนี้สวยงามด้วยตัวอาคารสีขาว สวยงามด้วยศิลปะสไตล์บารอค สร้างขึน้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 เป็ น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในคาร์ลสตัดตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา ชม สะพานหิ น (Gamla Stenbron) สะพาน
หินข้ามแม่น้ าใจกลางเมืองคาร์ลสตัด และด้วยความยาวถึง 168 เมตร ทาให้สะพานแห่งนี้เป็ นสะพานหินที่
ยาวทีส่ ุดในสวีเดน และเป็ นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งของเมือง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Scandic Karlstad City หรือระดับเดียวกัน
คาร์ลสตัด – ออสโล – สวนฟร็อกเนอร์ – ป้ อมอาร์เคอร์ซุส – ถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชสู่เมือง ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างที่
ใครๆ เขามักพูดกันว่านี่คอื เมืองแห่งสถาปั ตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือนร้านค้า
จะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สดั ส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพพิ ธิ ภัณฑ์
ศิลปะ มีจดุ ชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมเมืองออสโล ชม สวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ (Frogner Park) สวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในเมือง เป็ นสถานทีย่ อดนิยมของทัง้ นักท่องเทีย่ วและชาวเมืองเอง
ทัง้ นี้ก็เพราะนอกจากบรรยากาศแสนสดชื่นของสวนแล้ว ภายใน
สวนสาธารณะฟร็อ กเนอร์ย ัง เป็ น ที่ต ัง้ ของ สวนวิก เกอร์แ ลนด์
(Vigeland sculpture park) ชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ตงั ้ ขึ้นตามชื่อ
ของผูก้ ่อตัง้ “กุสตาฟ วิกเกอร์” ประติมากรชื่อดัง พืน้ ทีข่ องสวนวิก
เกอร์แ ลนด์จะถู กเนรมิต ให้เป็ นเหมือ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งที่จดั
แสดงประติมากรรมรูปสลักจากโลหะและสาริดมากมายถึงกว่า 200
ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นรูปปั ้นมนุ ษย์เปลือยที่แสดงถึงวัฏจักรชีวติ ทัง้

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า
14.30 น.
23.20 น.
วันที่แปด
03.40 น.
13.15 น.

ในโลกนี้และโลกหน้า ทัง้ หมดนี้เวลาสร้างนานถึง 22 ปี จุดเด่นของที่น่ีจะเป็ น “เสาโมโนลิท” (Monolith)
เสาหินแกรนิตสูง 17 เมตรที่ถูกแกะสลักเป็ นมนุ ษย์ทงั ้ เด็กและหญิงชายเกี่ยวพันเรียงร้อยกันขึ้นไปตาม
แนวเสาเหมือนการแก่งแย่งของมนุ ษย์เพื่อจุด สูงสุดของชีวติ และยังมีรูปสาริดของเจ้าหนู ขแ้ี ยสัญลักษณ์
สาคัญของออสโลทีม่ ชี ่อื ว่า “Angry Little boy” ทีใ่ ครๆ ก็หอ้ มล้อมถ่ายรูปเป็ นอย่างสนุกสนาน ซึง่ เชื่อกันว่า
ใครได้แตะมือเจ้าหนู ค นนี้แล้ว จะมีโอกาสได้กลับมาออสโลอีกครัง้ จากนัน้ นาท่านสู่ ป้ อมอาเคอร์ซุส
(Akershus Fortress) ที่ตงั ้ อยู่บริเวณอ่าวออลโลฟยอร์ดที่เคยเป็ นจุดค้นพบเรือไวกิ้งนัน้ มีท่าเรือ เก่ าที่
สร้างขึน้ เมื่อปี 1299 โดยเป็ นปราสาทแบบยุคกลางทีส่ ร้างขึน้ หลังท่าเรือในราวปี 1300 จากฐานเดิมทีเ่ คย
เป็ นป้ อมมาก่อน การมีปรับเปลีย่ นรูปแบบมาเรื่อย แต่กย็ งั เก็บของเก่า ไว้มากเหมือนกัน ปั จจุบนั บริเวณนี้
มักมีนักท่องเทีย่ วเข้ามาเดินเล่นชมบรรยากาศเพราะเป็ นจุดชมวิวเหมาะๆ ทีจ่ ะมองเห็นทัง้ ท่าเรือและฝั ง่
เมือ งที่ส วยงามมากอีก แห่ ง หนึ่ ง ในออสโล **อิ ส ระช้ อ ปปิ้ งย่ า น คาร์ล โจฮัน ส์ เกท (Karl Johans
Gate)** ถนนทีเ่ ป็ นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซึง่ ดูหรูหรา และเป็ นสีสนั ของการช้อปปิ้ งทีน่ ักช้อป
ทัง้ หลายไม่ควรพลาด นักท่องเทีย่ วค่อนข้างเยอะเพราะมีแต่สนิ ค้าน่ าช้อปมากมายตัง้ แต่แบรนด์เนมจนถึง
สินค้าท้องถิน่ ไม่มแี บรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่มตี ้นกาเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋ าเป้
สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือทีเ่ ราคุน้ ในชื่อ “Kanken“ ก็มแี บบให้เลือกมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Scandic Vulkan หรือระดับเดียวกัน
ออสโล – ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK160 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK376
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
กรกฎาคม

26 ก.ค.-2 ส.ค. 62

กันยายน

4-11 ก.ย. 62
25 ก.ย.-2 ต.ค. 62

ตุลาคม

2-9 ต.ค. 62

พฤศจิ กายน

13-20 พ.ย. 62

ธันวาคม

3-10 ธ.ค. 62

New Year 2020

28 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63

ราคา

49,900.45,900.47,900
60,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊ เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก

✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า 3,500 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อม
สาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหั ว หน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการ
อนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั น้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดื อน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้อง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริษทั ไม่มนี โยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมใบละ 500 บาท **
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
*1. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลีย่ นชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน
............................................................................................
ชื่อบิดา ...................................................................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ กิด .........................................................
ชื่อมารดา ................................................................................วัน/เดือน/ปี ทีเ่ กิด .........................................................
*2. สถานภาพ โสด แต่งงานจดทะเบียน แต่งงานไม่จดทะเบียน หย่า หม้าย
กรณีสมรส แล้ว กรุณาแจ้ง วัน-เดือน-ปี ทีส่ มรส (กรณีมที ะเบียนสมรส ใส่รายละเอียดตามทะเบียนสมรส)
................................................................................................................
(กรณีไม่มที ะเบียนสมรส หรืออยูก่ นิ ฉันสามี-ภรรยา ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆทีเ่ ริม่ อยูก่ นิ ฉันท์สามี-ภรรยา
................................................................................................................

(กรณีสถานภาพหย่า ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี ตามใบหย่า) ..........................................................................
(กรณีสถานภาพแยกกันอยู่ ใส่รายละเอียดวัน-เดือน-ปี คร่าวๆ) .......................................................................
*3. กรณีท่านทีแ่ ต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นแบบจดทะเบียนหรือไม่กต็ าม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเ่ กิด สามี-ภรรยา .................................
สัญชาติ ......................................................................
*กรุณาใส่รายละเอียดบุตร หากมีบุตรด้วยกัน (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อบุตร 1. ชื่อ .............................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ .......................
ชือ้ บุตร 2. ชื่อ .............................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ .......................
ชื่อบุตร 3. ชื่อ .............................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ....................................... สัญชาติ .......................
*กรุณาใส่รายละเอียดพีน่ ้อง กรณีมพี น่ี ้อง (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อพีน่ ้อง 1. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ............................. สัญชาติ ...............................
ชื่อพีน่ ้อง 2. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ............................ สัญชาติ ...............................
ชื่อพีน่ ้อง 3. ชื่อ .................................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด ....................................... สถานทีเ่ กิด ........................... สัญชาติ ................................
*4.ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................ โทรศัพท์บา้ น ......................... *โทรศัพท์มอื ถือ .............................................
*อีเมล์ ........................................................................................................................................
*5.ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน (ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................
รายได้ต่อเดือน/อาชีพประจา/คู่สมรส/บุตร..............................................................................................
ประเภทของงานทีด่ แู ลรับผิดชอบ/ประเภทของงานทีอ่ งค์กรทาอยู่ ........................................................
โทรศัพท์ .................................................................................................................................................
*กรณีศกึ ษาอยู่ ชื่อสถาบันการศึกษา ...........................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถาบันการศึกษา ..................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ..........................................โทรศัพท์ ....................................................................................
ระดับชัน้ / หลักสูตรการศึกษา .....................................................................................................................
กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ................................................ สาขา/ภาควิชา ..............................................
6. ชื่อบุคคลทีร่ ว่ มเดินทางไปด้วย.........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ).........................................................................................................

*7. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครัง้ สุดท้ายหรือไม่ ....... ไม่เคย ....... เคย (กรณีทเ่ี คยให้ระบุวนั ที)่ ........................
กรณีเคยได้วซี ่าเชงเก้น ได้จากประเทศอะไร ..................................................
*8. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือสาหรับยื่นคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น ครัง้ ล่าสุด ....... ไม่เคย ....... เคย
(กรณีทเ่ี คยให้ระบุวนั ที)่ .................................................................................
*9. ท่านเป็ นผูด้ แู ลค่าใช้จา่ ยด้วยตัวท่านเอง . ใช่ ไม่ใช่ (กรณีทไ่ี ม่ใช่ให้ระบุบุคคลหรือใครเป็ นผูด้ แู ลค่าใช้จ่ายของ
ท่าน) ........................................................................................................

หมายเหตุ การอนุมตั ิ วีซ่าเป็ นดุลพิ นิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้
บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเ้ ู ดิ นทางเท่านัน้
***กรณี จาวันเกิ ดไม่ได้กรุณาระบุปี พ.ศ./ค.ศ. คร่าวๆ***

