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วันแรก
กรุงเทพฯ-ดูไบ
22.00น. พร้อมกัน ณ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 8-9 แถว Tสายการบิ นเอมิ เรตส์
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริ การติดป้ายชื่ อพร้อมริ บบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
วันที่สอง ดูไบ-ออสโล-อุทยานฟร็อกเนอร์-ศาลาว่าการเมืองออสโล-เมืองบุสเครุด
01.05 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
07.15 น. เดินทางสูอ่ อสโล เที่ยวบินที่ EK159 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
12.20 น. ถึงสนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว
เที่ยวชมกรุ งออสโล นครเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี เป็ นเมื องหลวงมาตัง้ แต่สมัยไวกิ้งเรื องอานาจ ผ่านชมทาเนี ยบ
รัฐบาล พระบรมมหาราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่งนอร์เวย์
จากนั้นเข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็ นอยูส่ ภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสูข้ องมนุ ษย์
ชาติ ซึ่ งเป็ นผลงานประติ มากรชื่ อดังกุสตาฟ-วิ เกอแลนด์นาคณะถ่ายรู ป ศาลาว่าการเมื องออสโล ซึ่ งสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู ่ ตัง้ อยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้า ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริ ม
ออสโลฟยอร์ด จากนั้นมุง่ หน้าสูเ่ มืองบุสเครุด
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ THON HOTEL HALINGDAL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองกอล-ฟอล์ม-ล่องเรือชมซองก์ฟยอร์ด-กูด๊ วาเก้น-เมืองเบอร์เก้น
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนาท่านสู เ่ มื องฟอล์ม เป็ นเมื องที่ตงั้ อยูบ่ นความสู งถึ ง 866 เมตร
เหนื อระดับน้าทะเล ใกล้กบั ฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิทศั น์งดงามสุดสายตา เป็ นเมื องเริ่ มต้นของการชมซองก์ฟยอร์ด
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านล่องเรื อชม ซองก์ฟยอร์ด
ที่ สวยงามที่ สุ ด ในนอร์เ วย์ มี ค วามยาวถึ ง 204 กม. จากทะเลเข้า มาใน
แผ่นดินโดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดิน
ของธารน้าแข็งเมื่ อหลายล้านปี สู ่ เมื องกูด๊ วาเก้น นาท่านเดิ นทางสู ่เมื อง
เบอร์เ ก้น โดยรถโค้ช เมื อ งใหญ่อ ัน ดับ สองได้รั บ ยกย่อ งว่า เป็ นเมื อง
วัฒนธรรม และเป็ นเมื องท่องเที่ยวที่มีช่ ื อเสียงด้านตะวันตกสุดของนอร์เวย์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ THON BERGEN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่ส่ี
ย่านบริ๊กเก้น-นัง่ รถรางขึ้นยอดเขา FLOYEN-เมืองบุสเครุด
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม ย่านบริ๊กเก้น ในเมื องเบอร์เก้น ตัวเมื องเรี ยงรายไป
ด้วยบ้านเรื อนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ปัจจุบนั มีประชากรอาศัยอยู ่ 225,000 คน ชมเมื องในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่
สวยงามที่ ได้ข้ ึ นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลก และเป็ นท่าเรื ออันเก่าแก่ท่ ี มี ความสาคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุ ค
สันนิ บาตฮันเซียติ ก อาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซึ่ งเป็ นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่น และมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพมากที่สุด และได้รับการจดทะเบียนเป็ นมรดก
โลกขององค์การยูเนสโก้ (Unesco) จากนั้นนาท่านนั่งรถรางจากใจกลางเมื องเบอร์เก้นเพื่ อขึ้นสู ่ยอดเขา FLOYEN
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ ีงดงามเมื่ อขึ้นไปถึงสถานี ชนั้ บนสุด ที่มีความสูง 320 เมตร เหนื อระดับน้าทะเล อิสระถ่ายภาพ
ชมวิวแบบมุมพาโนรามา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาคณะเดินทางสู ่ เมืองบุสเครุด ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็ นวิวทิวทัศน์ของ
ลาธารที่กดั เซาะหุ บเขาจนเป็ นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมูบ่ า้ นชนบทสู เ่ มื องที่มีประชากรอาศัยอยูเ่ พียงหลักพันคน แต่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติอาทิ เหล็ก, โลหะ อยูเ่ ป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ยังมีความสาคัญในด้านกีฬาฤดูหนาว
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ THON HOTEL HALINGDAL หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

คา่

วันที่หก
เช้า
13.40 น.
23.25 น.
วันที่เจ็ด
03.30 น.
12.35 น.

เกโล่-ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ-คาร์ลโจฮันเกท
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู เ่ มืองออสโล เมื องหลวงของประเทศนอร์เวย์เป็ น
เมื องที่มีคา่ ครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้ อยูข่ อบด้านเหนื อของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้
พบกับสภาพของธรรมชาติท่ ีแปลกใหม่ ซึ่ งเป็ นธรรมชาติท่ ีอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุง่ หญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดู
ร้อนของสแกนดิเนเวีย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์เรื อไวกิ้ งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ้งที่
สร้างจากไม้ ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่ องมื อใน
ชีวิต ประจาวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็ นตานานของชาวไวกิ้ง เรื อถื อเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรื อ
ทัง้ ในเรื่ องของการรบ ทาการค้า และออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคากล่าวว่า ถ้าไม่มีเรื อไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรื อง
ที่ สุ ดของชาวไวกิ้ ง จากนั้นนาคณะเที่ ยวชมเมื องอิ สระให้ทา่ นได้เดิ นเที่ ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้ งที่ มี
ชื่ อเสียงของกรุ งออสโล
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั ณ RADISSON BLU PARK HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

สกีจมั พ์-ดูไบ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ สนามกีฬาสกีจมั พ์โฮลเม่นโคลล์บาคเค่น
ตัง้ อยูน่ อกเมื องออสโล ได้เวลาสมควรนาท่านสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK160
ถึงสนามบินเมื องดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ดูไบ-กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ เที่ยวบินที่EK376
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

****************************
กาหนดการเดินทาง
มกราคม
กุมภาพันธ์

20-26 , 22-28 , 24-30
1-7 , 8-14 ,9-15 ,15-21 , 22-28

ราคา

49,900
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อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
ท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่ นวีซา่ กลุม่ เชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
 โรงแรม ที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่สง่ั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ท่ ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 30 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนออก
เดินทาง 2 สัปดาห์
2) ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่ องมาจากกรณี ท่ ีเกิด เหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, การจราจรติ ดขัด ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งถึ งผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3) เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคื น ใน
กรณี ท่ ีทา่ นปฏิเสธ หรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
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4) บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมื อง ฯลฯ
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั หมาย** )
1. พาสปอร์ต ที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่
เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน และเหมื อนกันทัง้ 2 รู ป)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่งและอัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั
,วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง(DBD) ที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดื อน (ขอเป็ นแบบภาษาอังกฤษ)
6. STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6
หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนาสถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณี ท่ ีบริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่ อ
ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอ หรื อสานักงานเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกต้อง
10. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
12. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวีซา่ ได้
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** หมายเหตุ **
การจองคิวยื่นวีซ่าเชงเก้น(นอร์เวย์) หลังจากที่เลื อกวันยื่ นวีซ่าในเวปไซต์ของทางสถานทูตแล้วจะต้อง
ชาระค่าวีซ่าทันที(ซึ่งรวมอยู่ในราคาทัวร์แล้ว) กรณี ที่ทางบริษทั ได้ทาการจองคิวยื่นวีซ่าและแจ้งให้ผู ้
เดินทางรับทราบแล้ว ถ้าผูเ้ ดินทางเกิดการเปลี่ ยนแปลงคิวยื่ นในภายหลัง ทางผูเ้ ดินทางต้องรับผิ ดชอบ
ค่าวีซ่าในครัง้ ถัดไปด้วยตัวเอง
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพือ่ ความสะดวกในการขอวีซ่า
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าให้ท่านได้
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………….………………………………
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (บ้าน) …………………………………………….……………………..……โทรศัพท์ (มือถือ)..……………………………………………….
สถานทีท่ างาน(ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างาน ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ ....................................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EUR-20JAN-28FEB17
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้ (เจ้าบ้าน/บริษทั /องค์กร)
ตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
อื่นๆ (โปรดระบุ)

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น
---------------------------------------------------------------

