
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพ-เดนมาร์ค / สวเีดน-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%  
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว นอนบนเรือ 1 คืน (พกันอร์เวย์ 2 คืน / สวเีดน 2 คืน ) 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 
เดนมาร์ค น า้พุเกฟิอ้อน   จตุรัส อามาเลยีนบอร์ก   อาคารรัฐสภาบริเวณท่าเรือเก่า 
นอร์เวย์ น่ังรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลมั  ล่องเรือซองน์ ฟยอร์ด Sogne Fjord เมืองออสโล ชมเมือง 
สวเีดน      เมืองสต็อคโฮลม์ ศาลาว่าการเมืองสตอคโฮล์ม พพิธิภัณฑ์เรือวาซ่า  
ช้อปป้ิง!!  ถนนคาร์ลสดจฮันส์เกท ย่านเซอเกลิ สแควร์ 

พเิศษ !! นอนบนเรือส าราญ DFDS สแกนดิเนเวยีน ซีเวย์ 1คืน เพ่ือให้ท่านได้สัมผสักบั
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเรือ 
 
 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG950 BKK-CPH 01.20-07.40 

เทีย่วบินขากลบั TG961 ARN-BKK 14.30-05.50+ 



 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

*** ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และ ค่าทปิไกด์ 2,500 บาท*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน  (เดนมาร์ค)     

2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง –ช้อปป้ิง -   นอนบนเรือ DFDS  สแกนดเินเวยีน ซีเวย์ 

3 
ออสโล ( นอรเวย์ )–ฟลมั-รถไฟสายโรแมนตคิ ฟลมั 
บาเนน 

   FRETHEIM หรือเทียบเท่า 

4 ฟลมั –ล่องเรือซองน์ ฟยอร์ด – ออสโล    SCANDIC หรือเทยีบเท่า 

5 ออสโล-คาร์ลสตดัด์(สวเีดน)    SCANDIC KARLSTAD หรือเทยีบเท่า 

6 คาร์ลสตดัด์-สตอ็คโฮลม์ 
 
 

 
 - SCANDIC หรือเทยีบเท่า 

7 สตอ็คโฮลม์-ชมเมือง-กรุงเทพฯ  -   

8 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
 

    

เดือนสิงหาคม วนัที ่10 - 17 สิงหาคม 2561 64,991.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  15,900.- 



22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช้ัน 4  เคาน์เตอร์ D สายการ
บินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางใหแ้ก่ท่าน 

 
 

01.20น. บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศเดนมาร์ก  โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 950 
07.40 น.          เดินทางถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) นครหลวงแห่งเดนมาร์คเจา้ของฉายาสวรรค ์แห่งเมืองท่าหลงั

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ และ ศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองโดยรถโคช้ 
                                 

 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม น า้พุเกฟิอ้อน อนุสาวรียท่ี์เป็นท่ีมาแห่งต านานในการสร้างประเทศ สมควรแก่เวลาน าท่านถ่ายรูปคู่
กบั เงือกน้อย ลติเติล้เมอร์เมด สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของโคเปนเฮเกน้ จากผลงานการประพนัธ์ของ ฮนัส์ คริสเตียนแอน
เดอร์สัน และน าท่านเก็บภาพสวยบริเวณดา้นหน้า จตุรัส อามาเลียนบอร์ก ท่ีเป็นบริเวณท่ีตั้งของท่ีประทบัของพระ
ราชวงศ์ ก่อนขบัรถผ่านชมสถานท่ีส าคญั ๆ อาทิอาคารรัฐสภาบริเวณท่าเรือเก่าท่ีปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นร้านอาหาร
แกลเลอร่ีต่าง ๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 
 
 

 
 

 
บ่าย  จากนั้นน าท่านอิสระเดินเล่นส ารวจราคาสินค้าบนถนน สตรอยเก้ ยา่นช้อปป้ิงหลกัของเมืองเน่ืองจากโคเปนเฮเกน้ 

นับว่าเป็นเมืองช้อปป้ิงท่ีราคาดีท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวียนสมควรแก่เวลน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพ่ือเช็คบัตร
โดยสารขึ้น เรือ DFDS  สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ ห้องแบบINSIDECABIN น าท่านเขา้ห้องพกับนเรือท่ีสะอาดและ
สะดวกสบาย พกัผ่อนเดินเล่น ส ารวจส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆบนเรือ ก่อนข้ึนชมวิวสวยยามเม่ือเรือถอนสมอสู่
ทะเลเหนือ ( หมายเหตุ : หากท่านต้องการห้องพักแบบ SEASIDE CABIN มีหน้าต่างเห็นวิวทะเลกรุณาแจ้งทาง
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม)   น าท่านเขา้หอ้งพกับนเรือ ท่ีสะอาดและสะดวกสบาย พกัผอ่นเดินเล่น ส ารวจส่ิงอ านวย
ความสะดวก ต่างๆบนเรือ ก่อนข้ึนชมววิสวยงาม เม่ือเรือถอนสมอสู่ทะเลเหนือ 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วนัทีส่อง   กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น – น า้พุเกฟิอ้อน – ลติเติล้เมอร์เมด – เรือDFDS  สแกนดิเนเวยีน ซีเวย์ – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
  

 



ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า แบบบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายให้ท่านได้อิ่มอร่อย + เคร่ืองด่ืม ท่านละ 1 ด่ืม (ซอฟทด์ร้ิงคห์รือเบียร์
หรือไวน์) หลงัอาหารท่านสามารถเดินเล่นช้อปป้ิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ดิวต้ีฟรีบนเรือ หรือ ฟังเพลงในไนท์คลบั ก่อน
พกัผอ่นคา้งคืนสบาย ๆ บนเรือ 

                                 
เชา้            รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ  

 
 
 
 
 

ก่อนเรือเทียบท่าที่ออสโลชมวิวสวยๆของออสโลฟยอร์ด เรือ DFDS เดินทางถึงกรุงออสโล ( OSLO ) นครหลวงแห่ง
นอรเวย์ เมืองสวยในเขตชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ท่ีมีบรรยากาศงดงามดว้ยเกาะเล็กเกาะน้อยท่ีมีอยู่
มากมาย สร้างทศันียภาพท่ีงดงามเกินบรรยาย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลัม เมืองเล็ก ๆ น่ารักท่ีมีบรรยากาศ
สวยงาม รายลอ้มดว้ยแนวภูเขาและชายฝ่ังทะเลแบบฟยอร์ด 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองพลัม สมควรแก่เวลาน าท่านขึ้นรถไฟสายโรแมนติค ฟลัมบาเนน ท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดของนอรเวย ์ท่ีท่านจะไดช้มความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น ้ าตกสูง Kjossfossท่ีสวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้
ท่านบนัทึกภาพสวยประทบัใจสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางถึง สถานีไมดาล สถานีท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติและ
ขนุเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 867 เมตรช่ืนชมกบัธรรมชาติท่ีสวยงามตลอดการเดินทาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  FRETHEIM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือ
เทยีบเท่า 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  เมืองออสโล ( ประเทศนอรเวย์ ) – เมืองฟลมั – รถไฟสายโรแมนติค ฟลมับาเนน – เมืองไมดาล  
 

 
  

 

วนัทีส่ี่       เมืองฟลมั – ล่องเรือซองน์ ฟยอร์ด – กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)– ช้อปป้ิงถนนคาร์ลสดจฮันส์เกท  
 

 
 
  

 



ต่ืนเชา้มากบับรรยากาศสบาย ๆใหท้่านไดเ้ดินเล่นพกัผอ่นกบัธรรมชาติท่ีสวยงามอากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิสดช่ืน น าท่าน
ล่องเรือชมความสวยงามใน ซองน์ ฟยอร์ด Sogne Fjord ที่ไดช่ื้อวา่เป็น King of fjord และนบัวา่เป็นฟยอร์ดท่ีลึกเขา้มา
ในแผน่ดินมากท่ีสุดดว้ยความยาวกวา่ 200 กิโลเมตรท่านจะไดช่ื้นชมความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศท่ีสวยงามท่ี
สร้างสรรคไ์วไ้ดอ้ยา่งมหศัจรรย ์  

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงออสโล นครหลวงแห่งประเทศนอรเวย ์ชมความสวยงามของเส้นทางถนนท่ีสวยงาม

ตลอดการเดินทางสมควรแก่เวลาน าท่านเดินช้อปป้ิงบนถนนคาร์ลสดจฮันส์เกท ท่ีมีร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านอาหารมากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SCANDIC HELSFYR HOTEL OSLO 
ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 
 

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม กรุงออสโล ชมประติมากรรมท่ีแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการด้ินรนต่อสู้ของมนุษย์
ชาติ ซ่ึงเป็นผลงานประติมากรช่ือดัง กุสตาฟ -วิเกอแลนด์ น าท่านเข้าสู่เขตใจกลางเมืองผ่านชมท าเนียบรัฐบาล , 
พระบรมมหาราชวงั , อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชัน่แนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และ ศาลา
เทศบาลเมืองเก่า ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดการเดิน
ทางผ่านชมสนามกระโดดสกจัีมป์ HOLMEKOLLENท่ีมีช่ือของนอรเวย ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัดด์ เมืองท่ีตั้งอยูบ่ริเวณทะเลสาบวาเนน ในประเทศสวเีดน(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ช.ม.) น าท่านเดินเล่นชมเมืองกบับรรยากาศท่ีสบาย ๆริมทะเลสาบวาเนน 
ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมือง หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ทีพ่กัSCANDIC KARLSTAD CITY ระดับ 4 ดาว 

หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า        กรุงออสโล – สนามกระโดดสกจัีมป์ -  เมืองคาร์ลสตัดด์(ประเทศสวเีดน) 
 

 
 
  

 



 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮลม์  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวีเดน และยงัเป็นนครหลวงอนั
งดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ ความงามบนผิวน ้ า (Beauty on Water) หรือราชินีแห่งทะเลบอลติก 
ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก(Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้
สตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย            จากนั้นน าท่านชม กรุงสต็อคโฮลม์ โดยเร่ิมจากจุดชมวิวท่ีท่านจะเห็นบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตั้งอยูบ่นพื้นน ้ า  น าท่าน

ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของอาคารศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ท่ีสร้างอยูริ่มฝ่ังทะเลท่ีมีความโดดเด่นและสวยงาม อีก
ทั้งยงัเป็นสถานท่ีๆจดังานเล้ียงฉลองผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบิลในทุก ๆปีก่อนน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าเรือรบ
โบราณอายรุ่วม 400 ปีท่ีกษตัริยก์ุสตาฟท่ี 2 รับสั่งใหส้ร้างเป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปในสมยันั้น แต่เพียง 20 นาทีท่ี
ลงน ้า เรือวาซ่าท่ียิง่ใหญ่ก็จมลงอยูใ่ตท้ะเล มากวา่ 300 ปีถึงไดกู้ข้ึ้นมาจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ ์โดยตอ้งน าช้ินส่วนหลาย
ลา้นช้ินท่ีกระจายไปทัว่ทอ้งน ้ าแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยกัษ์แต่ก็สามารถสร้างข้ึนมาจนเป็น
สถานท่ีๆน่าสนใจท่ีสุดในกรุงสต็อคโฮล์ม สมควรแก่เวลาน าท่านช้อปป้ิงบริเวณย่านเซอเกิล สแควร์ ท่ีมีร้านค้า 
หา้งสรรพสินคา้มากมาย ใหท้่านเดินเล่นชมสินคา้ต่าง ๆ ตามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HOTEL 
SCANDIC VICTORIA TOWER  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 

เชา้             รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
อิสระพกัผอ่นเดินเล่นตามอธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน สต็อคโฮล์ม อารันดา เพื่อผา่นขั้นตอนการ
เช็คบตัรโดยสาร การขอคืนภาษีและตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง เพื่อออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

14.30น. บินลดัฟ้าออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน  TG 961 
 
 

05.50น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

 
 

วนัที่หก เมืองคาร์ลสตัดด์ – กรุงสต็อคโฮลม์ – ศาลาว่าการเมืองสต – พพิธิภัณฑ์เรือวาซ่า – ช้อปป้ิงย่านเซอเกลิสแควร์ 
 

 
 
  

 

วนัทีเ่จ็ด         กรุงสต็อคโฮลม์ – สนามบินอารันดา - กรุงเทพฯ  
 

 
 
  

 

วนัทีแ่ปด       กรุงเทพฯ 
 

 
 
  

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ  ราคาเดก็ต า่กว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
** คณะเดนิทางได้เม่ือมีผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป ** 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว )Single) ,หอ้งคู่ 
)Twin/Double)  หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 
3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ )Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม   
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่10-17 สิงหาคม 2561  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 64,991.- 
             เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 64,991.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 63,991.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 12,900.- 



ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในกลุ่มเชงเก้น 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทางค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ี
จะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการจอง
โดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 
20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีาของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมคื่นเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดย
ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวซ่ีา ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผดิชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 



จะแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยนืยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาประเทศนอร์เวย์ 
 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาของประเทศนอร์เวย ์ ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนั (ไม่รวมวนัท าการ) 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้ไป ประเทศในกลุ่มแชงเกน้ จะเร่ิมเก็บขอ้มูลทางกายภาพของผูเ้ดินทางโดยการเก็บ
ขอ้มูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหนา้และขอ้มูลสแกนลายน้ิวมือ 10 น้ิว ท่ีเรียกวา่  ไบโอเมตริกซ์  ซ่ึงขอ้มูลของผูส้มคัร จะถูกบนัทึก
ไวใ้นระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัวซ่ีา VIS เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผูส้มคัรทุกท่านจึงตอ้งเดินทางมายงัศูนยรั์บยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเองตาม

เวลานดัหมาย 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่ม
ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบพื้นหลงัเป็นสีขาว  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่ / 
ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั / สังกดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน
ในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. หนงัสือรับรองจากทางธนาคารในกรณีออกค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัว  และแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 
เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนัหรือสเตทเมน้ทใ์นกรณีท่ีไม่ไดอ้พัเดทสมุดอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือนหรือมีเดือนใดเดือนหน่ึง
ขาดหายไป ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชี
หน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 
 - กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษ   
 - กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, 
มารดา จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดย
มีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 
7. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 
8. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
9. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  



10. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้
หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง    
และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 
 **กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน** !! 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ -นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  

................................................................................................................................................ ...................................................... 
ช่ือ -นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง

.............................................................................................................. ........................................................................................ 
วนั เดือน ปีเกิด ค .ศ.  

.......................................................................................................................................................................... ............................ 
เช้ือชาติ  .............................. สัญชาติ ............................ ..  สถานท่ีเกิด  .................................. ประเทศ.......................................  
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ )ตอ้งน ามาแสดงดว้ย(  
           แต่งงานแลว้ )แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน   (   แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส )ตอ้งน ามาแสดงดว้ย(  
     *กรุณาระบุ วนั /เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ 
.................................................................................................................. .................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด  (

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

...................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย์   ..............................  
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา  ...............ปี ......... เดือน    
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น  ...........................................  ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ  ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail..........................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม   
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
...................................................................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี  .................................วนัท่ีออก.....................................หมดอายุ.................................................. . 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป )ในรอบ 5 ปี  (วนัเดือนปี ท่ีไ ป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

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



ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด 

............................................................................................................................................................. ......................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั 
...................................................................................................................................................................................................... 
วตัถุประสงคใ์นการไป 

..................................................................................................................................................................... ................................. 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย )เหตุผลในการปฎิเสธ.................................................................................................................( ..................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ )ถา้ทราบ(  
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง  )โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ (

.......................................................................................................... ............................................................................................ 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน 
...................................................................................................................................................................................................... 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน

.................................................................................................................................................................... ..................................
เบอร์โทรศพัท ์............................................... 
อีเมลล ์
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน ...........................บาท       ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด 

.............................................................................................................. ........................................................................................ 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า 

........................................................................................................................................... ........................................................... 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได้ ............ ........... บาท      
     ไม่มี 



ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด 
.................................................................................................... ..................................................................................................  

ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        

      ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม

................................................................................................................................ ...................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 
................................................................................................................................................................................................... ...  
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ 

............................................................................................................................................... ....................................................... 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 

...................................................................................................................... ................................................................................ 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร 

.............................................................................................................. ........................................................................................ 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
 
ประวติัของบิดา  
ช่ือของบิดา ...........................................................................  นามสกุลของบิดา...........................................................................  
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ......................................................สถานท่ีเกิดของบิดา .........................................................................  
ประเทศท่ีเกิด  .....................................................เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ .......................................................  
 
ประวติัของมารดา  
ช่ือของมารดา ...........................................................................นามสกุลของมารดา .................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา ......................................................สถานท่ีเกิดของมารดา .................................................................. 
ประเทศท่ีเกิด  .....................................................เช้ือชาติ ...................................... ..สัญชาติ .......................................................  
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 
ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส .......................................................................................มือถือ........................... ................................ 
วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส 

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