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THE 4 COUNTRIES  

สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง  

เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ การต์า้ แอรเ์วย ์(QR) 

 
   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 75,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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  ทอ่งเทีย่วสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต็อกโฮลม์, กรงุเฮลซงิก ิ

 ลอ่งเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE และเรอืส าราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)  

 น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (Flamsbana) เสน้ทางสายโรแมนตกิทีส่ดุในยุโรปเหนอื 

 ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ (Sognefjord) เป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีสุ่ดในโลก 

 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษที ่17 

 เดนิเลน่ตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ทีเ่ฮลซงิก ิ

 ชมเมอืงเฮลซงิบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมอืงเกา่แกท่ีสุ่ดเมอืงหนึง่ของสวเีดน 

 

         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  2-11, 16-25 ม.ีค., 30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 75,900.- 

วนัที ่  6-15 เม.ย. 62 82,900.- 

วนัที ่  10-19, 13-22 เม.ย. 62 85,900.- 

วนัที ่  27 เม.ย.-6 พ.ค. 62 75,900.- 

วนัที ่  1-10, 11-20, 18-27 พ.ค., 25 พ.ค.-3 ม.ิย. 62 75,900.- 

 
 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  

2. 
โดฮา – โกเทนเบริก์ – จัตรัุส Gustav Adolf’s – เฮลซงิบอรก์ –  

มัลโม – ปราสาทมัลโม  
✈ O X 

SCANDIC MALMO 
CITY 

3. มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลอ่งเรอื DFDS  O O O ลอ่งเรอื DFDS  

4. 
ออสโล –  พพิธิภัณฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – ศาลาวา่การเมอืงออสโล  

– เกยีรโ์ล 
O O O USTEDALEN  

5. รถไฟสายโรแมนตกิฟลัม – ไมดรัล – ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ O O O USTEDALEN  

6. เกยีรโ์ล – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– คาลสตัท  O O O 
SCANDIC 
KLARALVEN 

7. คารล์สตัท – สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์  O O O 
PARK INN HAMMRBY 
SJOSTAD   

8. พพิธิภัณฑเ์รอืวาซา – ลอ่งเรอืส าราญ เรอื SILJALINE     O O O เรอื SILJALINE     

9. กรงุเฮลซงิก ิ– จัตรัุสซเีนเตอร ์– สนามบนิ O O ✈  

10. โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – โดฮา  

16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

19.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR 833 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่6 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.55 น. และถงึโดฮา

เวลา 00.10 น.*** 

23.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2: โดฮา – โกเทนเบริก์ – จตัรุสั Gustav Adolf’s – เฮลซงิบอรก์ –  

มลัโม – ปราสาทมลัโม  

01.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโกเทนเบริก์ เทีย่วบนิที ่QR 173 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ม.ีค.-8 เม.ย. 62 เดนิทางถงึสนามบนิโกเทนเบริก์ เวลา 07.35 

น.*** 

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิโกเทนเบริก์ (Gothenburg) ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

6 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าน าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองโกเทนเบริก์ 

(Gothenburg) เมอืงใหญ่อันดบัสองของสวเีดน และใหญ่เป็นอันดบัหา้ในแถบนอรด์ดกิ โดยเป็นเมอืง

ทีผ่ังเมอืงคลา้ยๆ กบัอัมสเตอรด์มัอย่างมาก เพราะในชว่งเเรกของการสรา้งเมอืงในชว่งปี ค.ศ.1621 นัน้

ผูอ้พยพชาวดชัตม์ีสว่นในการก่อสรา้งเมือง เเละคนทอ้งถิน่มักจะเรียกชือ่เล่นๆ ของเมืองเเห่งนี้ว่า ลติ

เตลิ ลอนดอน โดยมสีสีนัยามค า่คนืทีค่ลา้ยคลงึกับลอนดอน น าท่านชมจตัุรสั Gustav Adolf’s ทีอ่ยู่

ใจกลางเมอืงเเละมคีวามส าคญัอย่างมากในเรือ่งของการทอ่งเทีย่ว 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเฮลซงิบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สดุเมืองหนึง่ของ

สวเีดน เชือ่ว่ากอ่ตัง้ข ึน้มาตัง้แตปี่ 1085 โดยในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของเดนมารก์ และไดต้กเป็นของ

สวเีดนตัง้แตปี่ 1658 หลงัสนธสิญัญารอสกลิ ถอืเป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน 

โดยมีชายแดนทีห่่างกันเพียง 4 กโิลเมตร จากเมืองเฮลซงิเออร ์(Helsingør) ของประเทศเดนมาร์ก   

ซึง่มชีอ่งแคบเออเรซนุดค์ัน่เป็นชายแดนธรรมชาต ิน าท่านชมย่านเมอืงเกา่ ซ ึง่เป็นจุดทีส่วยงามทีส่ดุ

ของเมือง ถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมอืง (rådhus) ทีส่รา้งแลว้เสร็จตัง้แต่ปี 1897 จากนัน้น าท่น

เดนิทางตอ่สูเ่มอืงเมอืงมลัโม (Malmö) นัน้ถอืว่าเป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดบัทีส่ามของสวเีดน โดยตัง้อยู่

บนชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมชีือ่เสยีงอย่างมากในเรือ่งของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่า

เป็นเมอืงแห่งสวนสาธารณะ น าทา่นชมปราสาทมลัโม Malmöhus Slott (ดา้นนอก) สรา้งขึน้มาโดย

กษัตรยิอ์รีกิแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 กอ่นทีพ่ระเจา้ครสิเตยีนที ่3 แห่งเดนมารก์ จะทรงโปรด

ใหม้ีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึง่เป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

เดนมารก์ เพือ่วัตถปุระสงคท์างดา้นความปลอดภยัของเมอืงทางดา้นทศิตะวันตกเเละควบคมุการคา้ขาย

ทางเรอืในชอ่งเเคบโอเรซนุด ์นอกจากนี้เเลว้ปราสาทเเห่งนี้ยังโดง่ดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานที่

คมุขงัเจมส ์เฮปเบริน์ พระสวามคีนทีส่ามของสมเด็จพระราชนิีแมรีแ่ห่งสก็อตเเลนด ์เเละในชว่งศตวรรษ

ที ่19 ยังใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชมศาลาว่าการเมอืงมลัโม 

(Malmö Town Hall) สไตลด์ตัชเ์รอเนสซองสท์ีส่รา้งข ึน้ตัง้แตปี่ 1353 ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในอาคาร

เก่าแก่ทีส่ดุของเมือง โดยอาคารเเห่งนี้มีความโดดเด่นเเละมีเสยีงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดย
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ตัง้อยู่บรเิวณของจตัรุสั Stortorget บรเิวณตรงกลางจัตรุัสมรีูปปั้นของพระเจา้ Karl Gustav ที ่10 ซึง่

ออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้วนิคา้ตามรา้นบรเิวณรอบๆจตุรัส

ตามอัธยาศยั 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC MALMO CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลอ่งเรอื DFDS 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเทีย่วชมเมือง

โคเปนเฮเกน น าเทีย่วชมพระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่

ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร็์อคโคโค ่และจะมี

การเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถเสด็จประทับอยู่ทีน่ี่ ใหท้่านถ่ายรูป

คู่กับเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลักษณ์ของเมือง ใกลก้ันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือ

สนิคา้และเรือส าราญเทยีบท่าอยู่ ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเล่า

ขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูก

ชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิข ึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวันนี้  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้ใหอ้สิระทา่นชมบรเิวณจตัรุสัซติ ีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่าน

จะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึครื้นของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget 

Street) ถนนชอ้ปป้ิง ทีย่าวทีส่ดุในโลก เร ิม่จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มี

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

Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่รั่งพรอ้มไปดว้ย

รา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบั

คา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway)  

ค า่       รับประทานอาหารค า่แบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

ทีพ่กั      พักคา้งคนืบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA VIEW)   

(ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวนหอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ 700 บาท) 

วนัที ่4: ออสโล –  พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – ศาลาวา่การเมอืงออสโล – เกยีรโ์ล  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เรอืเทยีบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงทีม่ีค่าครองชพี

สงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางทา่นจะไดพ้บ

กับสภาพธรรมชาตทิี่แปลกใหม่ ซ ึง่เป็นธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นน าท่านชมบรเิวณ ดา้นนอก

ปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ น าท่านถ่ายรูป ศาลาวา่การเมอืง

ออสโล ซ ึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้า ซ ึง่

รายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิออสโลฟยอรด์  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยุค

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton
http://en.wikipedia.org/wiki/Emporio_Armani
http://en.wikipedia.org/wiki/Bang_%26_Olufsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Hilfiger
http://en.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A8s
http://en.wikipedia.org/wiki/Gucci
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ครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับเครื่องมือใน

ชวีติประจ าวันทีม่ีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถอืเป็นส ิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ เพราะ

ชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรือ่งของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถา้ไม่มี

เรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองทีสุ่ด แลว้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์

ทแสนสวยกลางหุบเขา และดนิแดนแห่งกลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วย ์

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม USTEDALEN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5: 
รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสมัผัสประสบการณ์ น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั (The World famous flam-

banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทาง 

รถไฟสาย ทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท์ีเ่จาะทะลภุเูขา ผ่านทะเลสาบ แม่น ้า และน ้าตก 

เหนือคณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุ่งสูส่ถานีไมดรัล (Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟ 

สายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ทีม่ีภูมทิัศน์

งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอร์ด อันเกดิจากการละลายของ         

ธารน ้าแข็งปกคลมุเหนือพืน้ดนิ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศใหท้่านลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุ่งหนา้สู่

เมอืงกุดวานเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นี้นอกจากจะไดร้ับการจัดอันดับเป็นมรดกโลกแลว้ ยัง

ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีส่ดุในโลก (The longest and deepest fjord in 

the world) ชว่งทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าสวยทีส่ดุคอื NARROW FJORD ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับภู

ผาสงูชนัอันเขยีวขจ ีธารน ้าตกนับรอ้ยสาย ส าหรับฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิที่

เกดิจากการกดัเซาะของแผ่นธารน ้าแข็งในยุคน ้าแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กีป่ระเทศทีม่ีฟ

ยอรด์ แตฟ่ยอรด์ทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีส่ดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอรด์แห่งนี้ไดช้ือ่ว่า

สวยตดิอันดบัโลกเชน่กนั แลว้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  USTEDALEN หรอืเทยีบเทา่  
  

วนัที ่6: เกยีรโ์ล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– คาลสตทั  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชม

ผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอร์เวย์ชือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ที่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็น

ทีต่ัง้ของรูปแกะสลักช ิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพียง

แทง่เดยีว  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อค

โฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ 

สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมืองจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์

Karl-stad ทีน่ี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ า
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จังหวัด และสะพานหนิ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC KLARALVEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวเีดน 

(Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีส่ดุในสแกนดเินเวีย จนไดร้ับขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอล

ตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบ       

มาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กรุงสต็อก

โฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองทีต่ัง้อยู่บนพื้นน ้า มีสถานทีส่ าคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา,

พพิธิภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมือง, พระราชวังหลวงและพธิีเปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของ

ลานจัตรุัสกวา้ง น าทา่นชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงใหท้่าน

ไดถ้า่ยรูปทีร่ะลกึ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดงัของสวีเดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ย

หนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิีเลีย้ง

รับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  PARK INN HAMMRBY SJOSTAD  หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัที ่8 : พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – ลอ่งเรอืส าราญ เรอื SILJALINE     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เร ือวาซา  (Vasa Museum) เ ป็นเรือที่ถูกกู ข้ ึ้นมาในศตวรรษที ่

17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรปู

แกะสลกันับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือล านี้  9 นทิรรศการ ยังมี

ภาพยนตรเ์กีย่วกับเรือวาซา  พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ดงึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์น

สแกนดเินเวยี  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

14.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รอ้มไปดว้ย รา้นขาย

ของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

17.00 น. เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น าทา่นออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

ค า่      รับประทานอาหารค า่ แบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

ทีพ่กั      พกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE 

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] (ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวน

หอ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่คณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

วนัที ่9 : กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางถงึ ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซงิก ิ(Helsinki) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์
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เฮลซงิกไิดร้ับฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” ความงดงามของสถาปัตยกรรมอันไดร้ับอทิธพิลจาก

ทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรัสเซยี ชมตลาดนดัรมิทะเล (Market Square) ทีม่ีชือ่เสยีงเป็นตลาดใจกลาง

เมอืงขายของทีร่ะลกึ ขายปลานานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นทีต่ัง้สถานทีส่ าคญั อาทิ

เช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนั้นน าท่านชมจตัุรสัซีเนเตอร ์(Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคญัๆทีส่รา้งในยุคทีอ่ยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซยีและเป็นศนูยก์ลาง

ทางประวัตศิาสตรข์องเฮลซงิก ิ

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นชมอนสุาวรยีซ์เิบลอิุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซเิบลอิุส สรา้งข ึน้เพือ่สดดุี

ใหแ้ก ่Jean Sibelius นักประพันธเ์พลงคลาสสกิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่กลางแจง้ ดแูปลกตา ทนัสมัย 

เป็นผลงานของศลิปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยน าเอาแทง่เหล็ก 600 แทง่ มาเชือ่มเขา้ดว้ยกนัจน

ออกมาเป็นรูปร่างของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตนั ตัง้อยู่กลางแจง้อยา่ง

โดดเดน่เป็นสง่า 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเฮลซงิก ิเพือ่ท าการเชค็อนิ และท าคนืภาษี (Tax Refund) 

16.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR 302 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่30 ม.ีค.-8 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 18.00 น. และ

ถงึโดฮา เวลา 23.50 น.*** 

23.35 น. ถงึกรุงโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัที1่0 : โดฮา - กรงุเทพฯ 

02.15 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่QR 980 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่30 ม.ีค.-8 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 02.25 น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.55 น.*** 

***คณะเดนิทาง วนัที ่ 27 เม.ย.-06 พ.ค. เทีย่วบนิที ่QR836 ออกเดนิทาง เวลา 02.55 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 13.30 น.*** 

12.55 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : THE 4 COUNTRIES  สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง  

เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ การต์า้ แอรเ์วย ์(QR) 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   2-11, 16-25 และ 30 ม.ีค.-08 เม.ย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 13,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 55,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :  6-15 เม.ย. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 82,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 82,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 82,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
82,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 60,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  10-19, 13-22 เม.ย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 85,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 85,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
85,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 64,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :  27 เม.ย.-6 พ.ค. 62  

1-10, 11-20, 18-27 พ.ค., 25 พ.ค.-3 ม.ิย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 14,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 55,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
   ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการ

บนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าที่

สญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 
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  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 
                                                                                   

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 

กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ใน

กรณีทีม่ไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  

(ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธม์า

โดยชดัเจนว่าเกีย่วขอ้งกนัอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 
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     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.................................. ถงึวันที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุือ่ ......................................................  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


