
 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
พฤศจกิายน : 18 – 25, 25 – 2 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 1 - 8

57,500.-

ธนัวาคม : 26 - 2 มค., 29 - 5 มค.  71,500
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที<ยง คํ<า โรงแรมที<พกั 

หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ✈ O O QUALITY GLOBE  

3
สต็อคโฮลม์ – ซติี>ฮอลล ์– เมอืงเกา่กมัลาสตนั – พระราชวงั

หลวง  – จดุชมววิ – คารล์สตทั
O O O SCANDIC KLARAVEN

4
คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมอืง

ออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท
O O O

PARK INN BY 
RADISSON

5
ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ>งโบราณ – 

Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS
O O O

DFDS SCANDINAVIAN 
SEAWAYS
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SCANDINAVIA 3 CAPITALS 
   สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์       

8 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิไทย (TG)    
  



***ลอ่งเรอืสาํราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 

นําทา่นบนิตรงสูก่รงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย (TG) ทอ่งเทีNยวสแกนดเินเวยี 3 

เมอืงหลวง ในราคาสดุพเิศษ เขา้ชมศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานทีNเลี >ยงรับรองผูไ้ด ้ รับ

รางวลัโนเบล (Nobel Prize) ชมกรุงออสโล (Oslo) ตืNนตาตืNนใจกับสวนประตมิากรรมวเิกล ั นด ์

(Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสก ี โฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) 

สถานที Nจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก ้น 

(Copenhagen)  ถา่ยรปูกบัรปูปัLนนางเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) ตามตํานานเทพนยิายชืNอกอ้งโลก 

6
โคเปนเฮเกน –  ลติเติ>ลเมอรเ์มด – นํ>าพแุหง่ราชนิเีกฟิออน – 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิ>ง
O O O FIRST COPENHAGEN

7 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ O ✈ ✈

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีNคอยอํานวยความสะดวก 

วนัที<สองของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เที<ยวบนิที< 

TG 960 

07.00 น. ถงึทา่อากาศยานสตอกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) 

เมอืงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิNนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัNวโมง 

และจะเปลีNยนเป็น 6 ชัNวโมงในวนัทีN 29 ตลุาคม 2560) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร นําทา่นชมกรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่

แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามทีNสดุในสแกน

ดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญน่อ้ย 

14 เกาะทีNโอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake 

Malaren) ทําใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีNสวยทีNสดุแหง่หนึNงของโลก     กรงุ

สตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีNตั >งอยูบ่นพื>นนํ>า มสีถานที่

สําคญั อาท ิอาคารรัฐสภา, พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวหิารแหง่เมอืง,พระราชวงั

หลวงและพธิเีปลีNยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรัุสกวา้ง เป็นตน้ 

 

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี
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บา่ย จากนั>นนําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืทีNถกูกู ้

ข ึ>นมาในศตวรรษทีN 17 เนืNองจากสามารถรักษาชิ>นสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 

เปอรเ์ซ็นต ์ และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิ>น เรอืวาซาเป็น

ทรัพยส์มบตัทิางศลิปะทีNโดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีNยวทีNสําคญัทีNสดุแหง่หนึNงใน

โลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีNเกีNยวขอ้งกบัเรอืลํานี>  9 นทิรรศการ 

ยงัมภีาพยนตรเ์กีNยวกบัเรอืวาซา  พพิธิภณัฑแ์หง่นี>ดงึดดูนักทอ่งเทีNยวไดม้ากทีNสดุ 

ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี

คํ<า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคารอาหารพื>นเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ีNพัก  QUALITY GLOBE  หรอืเทยีบเทา่

วนัที<สามของการเดนิทาง          สต็อคโฮลม์ – ซติีLฮอลล ์– เมอืงเกา่กมัลาสตนั – พระราชวงัหลวง                   

– จดุชมววิ – คารล์สตทั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเขา้ชมศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึNงใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 

ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชืNอดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดง

กวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณใ์นปี 1911 และ

ทกุๆ วนัทีN 10 ของเดอืนธนัวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลี>ยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโน

เบล (Nobel Prize) นําท่ านชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อนัเป็นบรเิวณทีNตั >ง

ของพระราชวังหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปทีNระลกึ แลว้นําท่านขึ>นสูจุ่ดชมววิเมอืง

สต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมววิเมอืง  

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบ

อยูร่ะหวา่งเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี> สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ทีN 9 (Karl 

IX) ในปีค.ศ.1604 ชืNอเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์ Karl-stad ทีNนี Nมี

โบสถใ์หญข่องเมอืง สรา้งขึ>นเมืNอปี 1730, จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจํา

จังหวดั และสะพานหนิ 

ระยะทาง 310 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.30 ชม.

คํ<า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคารอาหารพื>นเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ีNพัก SCANDIC KLARAVEN หรอืเทยีบเทา่

วนัที<ส ี<ของการเดนิทาง    คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมอืงออสโล –  

                                     ถนนคารล์โจฮนัเกท

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์ (Norway) ซึNงเป็นเมอืง

หลวงทีNมคีา่ครองชพีสงูทีNสดุในโลกแทนทีNโตเกยีว ออสโลตั >งอยูข่อบดา้นเหนอืขอ

งอา่วฟยอรด์ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิีNแปลกใหม ่ ซึNงเป็น

ธรรมชาตทิีNอดุมสมบรูณ ์ ชมอทุยานฟรอกเนอร ์ (Frognor Sculoture Park) 

ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ืNอกสุตาฟ วกิเกแลนด ์ ทีNใชเ้วลา 40 ปีใน

การแกะกลุม่รปูสลกัหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจักรในหนึNงชวีติ

ของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นทีNตั >งของรปูแกะสลกัชิ>นโบวแ์ดงของทา่นชืNอ 

"โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแทง่เดยีว จากนั>นนําทา่น

ชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แก่ ในยคุเรอเนส

ซองค์

ระยะทาง 217 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม.

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําทา่นถา่ยรปู ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึNงสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีNสวยงามดว้ย

ลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตั >งอยูบ่รเิวณรมิแมนํ่>า ซึNงรายลอ้มดว้ยอาคารทีNสวยงาม

รมิออสโลฟยอรด์ จากนั>นมเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่เลอืกซื>อของชอ้ปปิ>ง ณ บรเิวณถนน

คารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้า่นเลอืกซื >อของฝากของทีNระลกึ

ตามอธัยาศยั 

คํ<า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิNน

นําคณะเขา้สูท่ีNพัก PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

(เพื<อความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป)

วนัที<หา้ของการเดนิทาง ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิLงโบราณ – 

                                         Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) 

นี>ตั >งสงูตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา เป็นสถานทีNจัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวใน

ปี 1952  จากนั>นนําทา่นเขา้ชมพิพธิภณัฑเ์รอืไวกิLงโบราณ จัดแสดงเกีNยวกบัเรอื

ไวกิ>งทีNสรา้งจากไม ้ ในยคุครสิตศ์ตวรรษทีN 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ 

นอกจากนี>ยงัจัดแสดงเกีNยวกบัเครืNองมอืในชวีติประจําวนัทีNมอีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี 

เป็นตํานานของชาวไวกิ>งเรอืถอืเป็นสิNงทีNสําคัญทีNสดุ เพราะชาวไวกิ>งใชเ้รอืทั >งใน

เรืNองของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดนใหม่ๆ  จนมคํีากลา่ววา่ถา้ไมม่เีรอื

ไวกิ>งกจ็ะไมม่ยีคุทีNรุง่เรอืงทีNสดุ

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย พาทา่นถา่ยรปู Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคญัประจําเมอืง และมี

สถาปัตยกรรมทีNสวยงามโดดเดน่ทีNเหมาะแกก่ารแวะชมถา่ยรปูเป็นทีNระลกึ  อกีทั >ง

โรงละครแหง่ชาต ิ(The Oslo Opera House) หนึNงในโครงการปรับปรงุบรเิวณ

ชายฝัNงของออสโลใหเ้กดิเป็นพื>นทีNทีNมปีระโยชน์ และการปรับผังการจราจรของ

ชายฝัNงดา้นตวัเมอืงออสโล 
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15.00 

น.

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพืNอลงเรอืสาํราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีN

พรัNงพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa 

ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพื<อความสะดวกของ

ทา่น)

16.30 

น.
ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark)

คํ<า รับประทานอาหารคํNาแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)

วนัที<หกของการเดนิทาง   โคเปนเฮเกน –  ลติเต ิLลเมอรเ์มด – นํ Lาพแุหง่ราชนิเีกฟิออน  

                                       – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิL ง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืสําราญ

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ 

(Denmark) นําท่านเทีNยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคูก่บัเงอืก

นอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมอืง ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรื อขนาดใหญ่

ทีNมเีรอืสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบทา่อยู ่ ชมนํLาพแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มตํีานานเล่าขานวา่ "เทพเจา้ ผู ท้รงอทิธิฤทธิด̀ลบนัดาลใหพ้ระนาง

กอบกูช้าต ิ โดยพระราชนิเีกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพืNอไถพื>น

ดนิขึ>นมาจากใตนํ้>า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี> 

ระยะทาง 29 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 40 

นาที

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย นําเทีNยวชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้น

นอกทีNประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์นับตั >งแต ่ ค.ศ. 1794 ตกแตง่

แบบสไตลร็์อคโคโค ่ และจะมกีารเปลีNยนทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเทีNยงเมืNอ

สมเด็จพระราชนินีาถเสด็จประทับอยูท่ีNนีN จากนั>นใหอ้สิระทา่นชมบรเิวณจตัรุสัซิ

ต ีLฮอลล ์(City Hall) จดุถา่ยรู ปสวยงามประจําเมอืง และทา่นจะสามารถสมัผัส

บรรยากาศครึกครื >นของใจกลางเมือง ชอ้ปปิ> งสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์

(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิ >ง ทีNยาวทีNสดุในโลก เริNมจากศาลาวา่การเมอืงไป

สิ>นสุดทีN Kongens Nytorv ทีNมสีนิคา้แบรนด์เนมชืNอดัง อาท  ิ  Louis 

Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, 

Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

คํ<า รับประทานอาหารคํNา ณ ภตัตาคารอาหารพื>นเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ีNพัก FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่

วนัที<เจ็ดของการเดนิทาง       ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg 

Castle) เป็นปราสาททีNสรา้งขึ>นในสมยัศตวรรษทีN 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์

หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนทีN 4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายใน

ปราสามแหง่นี>ยงัเป็นทีNเกบ็เครืNองเพชร มหามงกฎุ และเครืNองราชอสิรยิาภรณข์อง

ราชวงศเ์ดนมารค์ตั >งแตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย 
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที<เขา้

พกั เชน่ กรณีที<เมอืงน ัLนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที<ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรม

อาจมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : สแกนดเินยีเวยี 3 ประเทศ  
สวเีดน – นอรเ์วย ์– เดนมารก์  

 8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
พฤศจกิายน : 18 – 25, 25 – 2 ธ.ค. 

11.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิ เพืNอใหท้า่นมเีวลาในการทํา  คนืภาษ ี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซื>อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ

14.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที<ยวบนิที< TG 951

วนัที<แปดของการเดนิทาง กรงุเทพฯ  

06.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการทีNจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีNทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีNยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีNกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั >งในกรณีทีNทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี>าเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึNง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีNยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีNยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีNยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีNคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื<อทา่นทาํการซืLอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื<อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที<ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัLง มฉิะน ัLนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัLงส ิLน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี<ยนแปลงได ้ท ัLงนีLข ึLนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที<ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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ธนัวาคม : 1 - 8   

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
ธนัวาคม : 26 - 2 มค., 29 - 5 มค. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 57,500.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 57,500.-

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 10,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 57,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั)
57,500.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื<องบนิ ลดทา่นละ 19,600.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท

ช ัLนธรุกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัLน)
100,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ<ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 71,500.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 71,500.-

พกัหอ้งเดี<ยว เพิ<มทา่นละ 10,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 71,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั)
71,500.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื<องบนิ ลดทา่นละ 26,600.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน  

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท
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1. คา่ตัaวเครืNองบนิ ชั >นประหยดั ( Economy Class) ทีNระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืNอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีNยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีNระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีNระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีNทอ่งเทีNยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื<อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที<) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืNนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืLอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื<องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ<ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีLยประกนัเร ิ<มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีLยประกนัเร ิ<มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที<มอีายตุ ัLงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครืNองดืNมทีNสัNงพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ>าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ>น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีNสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ>ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีNสายการบนิมกีารปรับขึ>นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึNงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน  

(ผูย้ ื<นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื<นวซีา่ในวนัยื<น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ<น  (13 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอืประมาณ 800 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ<ม 7% 

ช ัLนธรุกจิเพิ<มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ<มตน้ที<ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื<อที<น ั<ง confirm เทา่น ัLน)
100,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ<ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีLรวม

อตัรานีLไมร่วม
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1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที<น ั<งจะยนืยนัเมื<อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัLน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีNเดนิทาง ทีNมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืNอทําการจองควิยืNนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืNอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที<ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีN  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั >ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีN ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึ>น 

  5. การยืNนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั >นตอนการยืNนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั >งแบบหมูค่ณะและยืNน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืNอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีN 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัNงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก      

   ในการเดนิทางทอ่งเทีNยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัNวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน   

   ครอบครัวของทา่นเอง เนืNองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั >งหมด 

เง ื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึLนจรงิเหต 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื<อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื<นวซีา่ ดงัน ัLนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที<สถานทตูแจง้เง ื<อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทาํให้

ไมส่ามารถยื<นวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิXไมค่นืเงนิมดัจาํหรอืคา่

ทวัรท์ ัLงหมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน ท ัLงนีL

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัLน อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถาน

ทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื<นวซีา่ และมสีทิธิXไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีNนัNงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครืNองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครืNองบนิ ซึNงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครืNองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีNเกดิขึ>นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

เง ื<อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืLองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องต ัYวเครื<องบนิ
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ>นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั >งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั >งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัLงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที<บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึLนไป) เนืNองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อืNนทีNเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีNเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึNงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืNอน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั >งนี>ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีNไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีNสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื<นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึ>นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืNนวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครืNองบนิ หรอื

คา่ตัaวเครืNองบนิ (กรณีออกตัaวเครืNองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีNกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัLงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืNองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีN ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัLงหมด 

1. เนืNองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีNยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตี ยง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืNองปรับอากาศเนืNองจากอยูใ่นแถบทีNมอีณุหภมูตํิNา  

3. กรณีทีNมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ>นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ̀นการปรับเปลีNยนหรอืยา้ยเมอืงเพืNอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีNมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีNเป็นหอ้งเดีNยวอาจเป็นหอ้งทีNมขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํ>า ซึNงขึ>นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั>นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

  

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ<มเตมิเร ื<องโรงแรมที<พกั
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรนํามาประกอบการยืNนวซีา่ดว้ย)   

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ>ว จํานวน 2 ใบ          (พื>นหลงัขาวเทา่นั>น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืNองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก      ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ย

สําเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอด

เงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยืNนวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน       ในกรณีทีNมไีมค่รบ 6 

เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี>แจง         

3.2 กรณีเปลี<ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั >งสองเลม่                     (ทั >งเลม่

เกา่ – เลม่ใหม)่ 

3.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุืNอเจา้ของบญัช ี  

(ผูท้ีNออกคา่ใชจ้า่ยให)้ ตอ้งสะกดชื<อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ ต และบคุคลทีNเจา้ของบญัชี

ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื<อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวาม

สมัพันธม์าโดยชดัเจนวา่เกีNยวขอ้งกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     3.3.2. สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีNออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.3.3. สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีNมชีืNอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี>แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีN 

โฉนดทีNดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริNมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืNอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืNอสถานทตูทีNยืNน) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

*** ยื<นวซีา่เดี<ยวแสดงตนที< VFS Global (เทรนดีL ช ัLน 8) *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื<นประมาณ 15 วนัทาํการ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที<ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื<นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีNออกจากสถาบนัทีNกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืNอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืNอสถานทตูทีNยืNน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุNากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีNยนชืNอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีNยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั >งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที<บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํ<ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืNอรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับตุรทีNสถานทตูดว้ย ท ัLงสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัLน 

เอกสารยื<นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี<ยนและขออพัเดทเพิ<มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ<มเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื<นวซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื<องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืNอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืNอตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีNเกดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีNเกดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืNนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชืNอตวั นามสกลุ ทีNอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีNอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชืNอบรษัิททีNทํางาน ทีNอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืNอ ทีNอยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีNเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีNผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั >งแตว่นัทีN................................... ถงึวนัทีN........................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ>วมอืเพืNอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี> 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุนัทีN หากทราบ)............................................. 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืNนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุืNอ ......................................................  

สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิNงทีNชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีNพักทีNมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีNพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั >งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืNนๆ (โปรดระบ)ุ     อืNนๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี<ยวขอ้งใดๆท ัLงส ิLน 

ท ัLงนีLบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัLน
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