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SCANDINAVIA 3 CAPITALS 
   สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์       

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG)

 เร ิ6มเพยีง 77,900.- 



 
 
   
 

       

• นําทา่นบนิตรงสูก่รงุสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย (TG)  
• เขา้ชมศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานที0เลี2ยงรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel 

Prize) ชมกรงุออสโล (Oslo)  
• ตื0นตาตื0นใจกบัสวนประตมิากรรมวเิกลนัด ์(Vigeland Sculpture Park)  
• ชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) สถานที0จัดการแขง่ขนักฬีา

โอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952 ส ั
• มผัสความงามของกรงุโคเปนเฮเกน้ (Copenhagen)   
• ถา่ยรปูกบัรปูปัEนนางเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) ตามตํานานเทพนยิายชื0อกอ้งโลก 

***ลอ่งเรอืสาํราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW) 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที6  5-12, 8-15 เม.ย. 61 77,900.-

วนัที6  10-17, 11-18 เม.ย. 61 79,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที6ยง คํ6า
โรงแรมที6พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ✈ O O QUALITY GLOBE  

3
สต็อคโฮลม์ – ซติี2ฮอลล ์– เมอืงเกา่กมัลาสตนั – จดุชมววิ – 

คารล์สตทั
O O O

SCANDIC KARLSTAD 
CITY

4
คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมอืง

ออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท
O O O PARK INN ALNA
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5
ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิ2งโบราณ – 

Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS
O O O

DFDS SCANDINAVIAN 
SEAWAYS

6
โคเปนเฮเกน –  ลติเติ2ลเมอรเ์มด – นํ2าพแุหง่ราชนิเีกฟิออน – 

พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิ2ง
O O O

S C A N D I C 
SLUSEHOLMEN

7 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ O ✈ ✈

8 กรงุเทพฯ  ✈ ✈  ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 

22.00 น.
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ที0คอยอํานวยความสะดวก

วนัที6สองของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – สต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา

01.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบนิไทย เที6ยวบนิที6 

TG 960

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

เมอืงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิ0นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั0วโมง 

และจะเปลี0ยนเป็น 6 ชั0วโมงในวนัที0 29 ตลุาคม 2561) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นชมกรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวง

ใหญแ่สนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามที0สดุใน

สแกนดเินเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะ

ใหญน่อ้ย 14 เกาะที0โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น 

(Lake Malaren) ทําใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงที0สวยที0สดุแหง่หนึ0งของโลก     

กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงที0ตั 2งอยูบ่นพื2นนํ2า มี

สถานที0สําคัญ อาท ิ อาคารรัฐสภา, พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่ง

เมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลี0ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง 

เป็นตน้

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

จากนั2นนําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที0ถกูกู ้

ข ึ2นมาในศตวรรษที0 17 เนื0องจากสามารถรักษาชิ2นสว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 

เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรปูแกะสลกันับรอ้ยชิ2น เรอืวาซาเป็น

ทรัพยส์มบตัทิางศลิปะที0โดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเที0ยวที0สําคญัที0สดุแหง่หนึ0ง

ในโลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการที0เกี0ยวขอ้งกบัเรอืลํานี2  9 

นทิรรศการ ยงัมภีาพยนตรเ์กี0ยวกบัเรอืวาซา  พพิธิภณัฑแ์หง่นี2ดงึดดูนักทอ่งเที0ยว

ไดม้ากที0สดุ ในบรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี

คํ6า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร อาหารพื2นเมอืง 

เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม  QUALITY GLOBE  หรอืเทยีบเทา่
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วนัที6สามของการเดนิทาง     สต็อคโฮลม์ – ซติีEฮอลล ์– เมอืงเกา่กมัลาสตนั - จดุชมววิ – 

                                            คารล์สตทั                                                                 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเขา้ชมศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึ0งใชเ้วลาสรา้งถงึ 

12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชื0อดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งด ้วย

อฐิแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณใ์นปี 

1911 และทกุๆ วนัที0 10 ของเดอืนธนัวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลี2ยงรับรองผูไ้ดรั้บ

รางวลัโนเบล (Nobel Prize) นําทา่นชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อนัเป็น

บรเิวณที0ตั 2งของพระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรปูที0ระลกึ แลว้นําทา่นขึ2นสูจ่ดุชม

ววิเมอืงสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมววิเมอืง  

ระยะทาง 309 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม.

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบ

อยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศ

นอรเ์วย ์ เพราะเป็นเมอืงผา่นระหวา่งสองเมอืงใหญน่ี2 สรา้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์

ที0 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื0อเมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์ Karl-

stad ที0นี0มโีบสถใ์หญข่องเมอืง สรา้งขึ2นเมื0อปี 1730, จัตรัุสใจกลางเมอืง, ศาลา

กลางประจําจังหวดั และสะพานหนิ

ระยะทาง 309 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.30 

ชม.

คํ6า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร อาหารพื2นเมอืง

เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม SCANDIC KARLSTAD CITY  หรอืเทยีบเทา่

วนัที6ส ี6ของการเดนิทาง  คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมอืง

ออสโล   

                                           – ถนนคารล์โจฮนัเกท

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ0งเป็นเมอืง

หลวงที0มคีา่ครองชพีสงูที0สดุในโลกแทนที0โตเกยีว ออสโลตั 2งอยูข่อบดา้นเหนอื

ของอา่วฟยอรด์ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิี0แปลกใหม ่ซึ0ง

เป็นธรรมชาตทิี0อดุมสมบรูณ ์ชมอทุยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture 

Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ื0อกสุตาฟ วกิเกแลนด ์ที0ใชเ้วลา 

40 ปีในการแกะกลุม่รปูสลกัหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจักร

ในหนึ0งชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นที0ตั 2งของรปูแกะสลกัชิ2นโบว์

แดงของทา่นชื0อ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลกัแกรนติเพยีงแทง่

เดยีว จากนั2นนําทา่นชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนั

เกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองค์

ระยะทาง 219 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.15 

ชม. 

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นถา่ยรปู ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซึ0งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที0สวยงาม

ดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตั 2งอยูบ่รเิวณรมิแมนํ่2า ซึ0งรายลอ้มดว้ยอาคารที่

สวยงามรมิออสโลฟยอรด์ จากนั2นมเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่เลอืกซื2อของชอ้ปปิ2ง ณ 

บรเิวณถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้า่นเลอืกซื2อของ

ฝากของที0ระลกึตามอธัยาศยั

คํ6า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร อาหารพื2นเมอืง

เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม PARK INN ALNA หรอืเทยีบเทา่ 

(เพื6อความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป)

วนัที6หา้ของการเดนิทาง      ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิEงโบราณ – 

                                            Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเล่ น (Holmenkollen ski jump 

arena) นี2ตั 2งสงูตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา เป็นสถานที0จัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิก

ฤดหูนาวในปี 1952  จากนั2นนําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิEงโบราณ จัด

แสดงเกี0ยวกบัเรอืไวกิ2งที0สรา้งจากไม ้ ในยคุครสิตศ์ตวรรษที0 9 โดยขดุไดจ้ากร

อบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี2ยงัจัดแสดงเกี0ยวกบัเครื0องมอืในชวีติประจําวนัที่

มอีายเุกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิ2งเรื อถอืเป็นสิ0งที0สําคญัที0สดุ 

เพราะชาวไวกิ2งใชเ้รอืทั 2งในเรื0องของการรบทําการคา้และออกสํารวจหาดนิแดน

ใหม่ๆ  จนมคํีากลา่ววา่ถา้ไมม่เีรอืไวกิ2งกจ็ะไมม่ยีคุที0รุง่เรอืงที0สดุ

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย พาทา่นถา่ยรปู Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคญัประจําเมอืง 

และมสีถาปัตยกรรมที0สวยงามโดดเดน่ที0เหมาะแกก่ารแวะชมถ่ายรูปเป็นที0ระลกึ  

อกีทั 2งโรงละครแหง่ชาต ิ (The Oslo Opera House) หนึ0งในโครงการ

ปรับปรงุบรเิวณชายฝั0งของออสโลใหเ้กดิเป็นพื2นที0ที0มปีระโยชน ์ และการปรับผัง

การจราจรของชายฝั0งดา้นตวัเมอืงออสโล
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15.00 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื0อลงเรอืส ําราญ DFDS (Scandinavian 

Seaway) ที0พรั0งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง 

Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพื6อ

ความสะดวกของทา่น)

16.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ 

(Denmark)

คํ6า รับประทานอาหารคํ0าแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื

พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)

วนัที6หกของการเดนิทาง      โคเปนเฮเกน –  ลติเต ิEลเมอรเ์มด – นํ Eาพแุหง่ราชนิเีกฟิออน  

                                               – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปปิE ง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ 

(Denmark) นําท่านเที0ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคูก่บัเงอืก

นอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมอืง ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรอืขนาดใหญ่

ที0มเีรอืสนิคา้และเรอืสําราญเทยีบทา่อยู ่ชมนํEาพแุหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มตํีานานเล่าขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด̀ลบนัดาลใหพ้ระนาง

กอบกูช้าต ิโดยพระราชนิเีกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื0อไถพื2น

ดนิขึ2นมาจากใตนํ้2า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี ้

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื2นเมอืง

บา่ย นําเที0ยวชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณ

ดา้นนอกที0ประทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์หง่เดนมารก์นับตั 2งแต ่ ค.ศ. 1794 

ตกแต่งแบบสไตลร็์อคโคโค ่ และจะมกีารเปลี0ยนทหารยามหนา้วังทุกวันตอน

เที0ยงเมื0อสมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จประทับอยู่ที0นี0 จากนั2นใหอ้สิระท่านชม

บรเิวณจตัรุสัซติ ีEฮอลล ์ (City Hall) จดุถา่ยรปูสวยงามประจําเมอืง และทา่น

จะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครื2นของใจกลางเมอืง ชอ้ปปิ2งสนิคา้ยา่น ถนน

สตรอยก ์ (Stroget Street) ถนนชอ้ปปิ2ง ที0ยาวที0สดุในโลก เริ0มจากศาลา

ว่าการเมอืงไปสิ2นสดุที0 Kongens Nytorv ที0มสีนิคา้แบรนดเ์นมชื0อดัง อาท ิ

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

Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ

คํ6า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี0พัก โรงแรม SCANDIC SLUSEHOLMEN หรอืเทยีบเทา่

วนัที6เจ็ดของการเดนิทาง           ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ARN-TG002     หนา้ %  จาก %6 16

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton
http://en.wikipedia.org/wiki/Emporio_Armani
http://en.wikipedia.org/wiki/Bang_%2526_Olufsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Hilfiger
http://en.wikipedia.org/wiki/Herm%25C3%25A8s
http://en.wikipedia.org/wiki/Gucci


 

 

นําทา่นชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg 

Castle) เป็นปราสาทที0สรา้งขึ2นในสมยัศตวรรษที0 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซอง

ส ์หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที0 4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้

ภายในปราสามแหง่นี2ยงัเป็นที0เกบ็เครื0องเพชร มหามงกฎุ และเครื0องราช

อสิรยิาภรณข์องราชวงศเ์ดนมารค์ตั 2งแตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย

ระยะทาง 170 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 2 ชม.

11.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพื0อใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซื2อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ

14.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที6ยวบนิที6 TG 951

วนัที6แปดของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ

06.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการที0จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที0ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที0ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที0กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 2งในกรณีที0ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี2าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ0ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี0ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที0ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี0ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที0คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื6อทา่นทาํการซืEอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื6อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที6ลกูคา้ตอ้งออกต ัWวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที6ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัEง 

มฉิะน ัEนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัEงส ิEน
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก̀ารยา้ยเมอืงที0เขา้พัก 

เชน่ กรณีที0เมอืงนั2นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที0ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี0ยนตามความเหมาะสม



 

โปรแกรม : SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์       
8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           5-12, 8-15 เม.ย. 61 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           10-17, 11-18 เม.ย. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 77,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั) 77,900.-

พกัหอ้งเดี6ยว เพิ6มทา่นละ 13,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 77,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั)
77,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัWวเครื6องบนิ ลดทา่นละ 30,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ื6นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื6นวซีา่ในวนัยื6น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัEนธรุกจิเพิ6มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ6มตน้ที6ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื6อที6น ั6ง confirm เทา่น ัEน)
100,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ0ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 79,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั) 79,900.-

พกัหอ้งเดี6ยว เพิ6มทา่นละ 13,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั)
79,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัWวเครื6องบนิ ลดทา่นละ 32,000.-
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โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี6ยนแปลงได ้ 

ท ัEงนีEข ึEนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที6ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



 

1. คา่ตัaวเครื0องบนิ ชั 2นประหยดั ( Economy Class) ที0ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื0อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที0ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที0ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที0ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที0ทอ่งเที0ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื6อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที6) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื0นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืEอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื6องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ6มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีEยประกนัเร ิ6มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีEยประกนัเร ิ6มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที6มอีายตุ ัEงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื0องดื0มที0สั0งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ2าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ2น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที0สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Eามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที6สายการบนิมกีารปรบัขึEนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ6งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน (จาํนวน 3,000 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ6น, พนกังานขบัรถ  (13 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ื6นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื6นวซีา่ในวนัยื6น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท )

ช ัEนธรุกจิเพิ6มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ6มตน้ที6ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื6อที6น ั6ง confirm เทา่น ัEน)
100,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ0ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีEรวม 

อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 



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

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ0ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั0วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที6น ั6งจะยนืยนัเมื6อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัEน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี0เดนิทาง ที0มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื0อทําการจองควิยื0นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื0อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที6ตอ้งการออกต ัWวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที0 กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั 2ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที0 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึ2น 

5. การยื0นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 2นตอนการยื0นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั 2งแบบหมูค่ณะและยื0น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื0อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที0 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั0งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที0ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั0วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื0องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 2งหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที0ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ2น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื0นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื0อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ0งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที0คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที0ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื0องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที0ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นั2น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่0ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ0มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ0ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื0นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื0องจาก
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เง ื6อนไขการจอง 

เง ื6อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที6เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที6เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที6เกดิขึEนจรงิ

ขอ้มลูเบืEองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื6นวซีา่และการยื6นขอวซีา่



ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ0งในการยื0นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่0ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที0ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั2นๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที0นั0งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื0องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื0องบนิ ซึ0งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื0องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที0เกดิขึ2น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั0งที0 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี0จะนั0งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที0สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี0มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื0นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที0เครื0องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ2าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี0มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี0นั0ง Long 

leg ขึ2นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที0เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที0เชค็อนิเทา่นั2น 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ2นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

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 2งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัEงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที6บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึEนไป) เนื0องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื0นที0เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที0เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ0งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื0อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั 2งนี2ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที0ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัaว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที0สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื6นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที0เกดิขึ2นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื0นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื0องบนิ หรอืคา่ตัaวเครื0องบนิ 

(กรณีออกตัaวเครื0องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที0กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัWวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัEงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื0องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที0 ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัEงหมด 
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ขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องต ัWวเครื6องบนิและที6น ั6งบนเครื6องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ6มเตมิเร ื6องโรงแรมที6พกั



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื6นประมาณ 15วนัทาํการ 

*** ยื6นวซีา่เดี6ยวแสดงตนที6 VFS Global (เทรนดีE ช ัEน 8) *** 

ในวนัยื6นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมา

ได้

1. เนื6องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี6ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัEนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ6งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื6องจากโรงแรมน ัEนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ]ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ6มเตมิในกรณีที6อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื0องปรับอากาศเนื0องจากอยูใ่นแถบที0มอีณุหภมูตํิ0า  

3. กรณีที0มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ2นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ`

ในการปรับเปลี0ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื0อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที0มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที0เป็นหอ้งเดี0ยวอาจเป็นห ้ องที0มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํ2า ซึ0งขึ2นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั2นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

                                                                                   

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื6นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี6ยนแปลงกฎและเอกสารการยื6นอยูเ่ร ื6อย ๆ** 
                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื0นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที6ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที6ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี เพราะการ

ยื6นขอวซีา่จะมเีง ื6อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ6มเตมิ และ บางสถานทตูอาจไม่

สามารถยื6นขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนีEรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที6ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ2ว จํานวน 2 ใบ (พื2นหลงัขาวเทา่นั2น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครื0องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที0มชีื0อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 

3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการที6ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชี2แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที0 

โฉนดที0ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ0มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที0ออกเอกสาร ชื0อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาส

ปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื0อสถานทตูที0ยื0น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที0ออกจากสถาบนัที0กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัที0ออกเอกสาร ชื0อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาส

ปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื0อสถานทตูที0ยื0น) 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั0วไป  สว่นตวั

ของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้

คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั กอ่นวนัยื0นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที6มไีม่

ครบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทาํจดหมายชีEแจง         

4.2 กรณีเปลี6ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั 2งสองเลม่ (ทั 2งเลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุื0อเจา้ของบญัช ี  (ผูท้ี0

ออกคา่ใชจ้า่ยให)้ ตอ้งสะกดชื6อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที0เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ย

ให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื6อ – สกลุ ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพันธม์าโดยชดัเจน

วา่เกี0ยวขอ้งกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี0ออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     4.3.3. สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีE กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ0ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี0ยนชื0อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี0ยน)  

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 2งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิ

ทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที6บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุํ6ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื0อรับรองในแบบฟอร์ มสมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์

กบับตุรที0สถานทตูดว้ย ท ัEงสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัEน 

เอกสารยื6นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี6ยนและขออพัเดทเพิ6มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ6มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื6นวซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื6องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื0อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

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

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

3. ชื0อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

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

5. สถานที0เกดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศที0เกดิ………………………………………………………………………….……………………… 

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื0นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื0อตวั นามสกลุ ที0อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ที0อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

13. ชื0อบรษัิทที0ทํางาน ที0อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื0อ ที0อยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนที0เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที0ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั 2งแตว่นัที0................................... ถงึวนัที0........................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ2วมอืเพื0อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี2 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุนัที0 หากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื0นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุื0อ ......................................................  

สิ0งที0ชว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ0งที0ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที0พักที0มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที0พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั 2งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื0นๆ (โปรดระบ)ุ     อื0นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 
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หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี6ยวขอ้งใดๆท ัEงส ิEน 

ท ัEงนีEบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัEน 
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