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HILIGHT 

  นําท่านบนิสู่กรุงสต็อคโฮลม์ ประเทศ

สวเีดน โดยสายการบนิเอมเิรตซ ์ 

 เข ้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม 

(City Hall) สถานทีเ่ล ีย้งรบัรองผูไ้ดร้บั

รางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

 ชมกรุงออสโล (Oslo) ตืน่ตาตืน่ใจกบั

สวนประตมิากรรมวเิกลนัด ์(Vigeland 

Sculpture Park) 

 สมัผสัความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น 

(Copenhagen) 

ลอ่งเรอืสําราญ DFDS 

        (หอ้งพกัแบบ  SEA VIEW) 

  

 

 

Scandinavia  

3 Capitals 

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง : กนัยายน-ตลุาคม 2562 

ราคาเร ิม่ตน้ 58,888.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  04-11 ก.ย. 62 58,888.- 

วนัที ่  21-28 ต.ค. 62 59,888.- 

  

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈ 
 

2 
กรงุเทพฯ – ดไูบ - สต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 
- เมอืงเกา่กมัลาสตนั 

✈ O O 

BEST 

WESTERN 
PLUS STHLM 

BROMMA 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 สต็อคโฮลม์ – ซติีฮ้อลล ์– คารล์สตทั O O  O 
SCANDIC 

WINN 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คารล์สตทั – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่
การเมอืงออสโล – ถนนคารล์โจฮนัเกท O O   O 

RADISSON 

BLU ALNA 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้
โบราณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS O O O 

พกับนเรอื 

DFDS 
SEAWAYS 

 

6 
โคเปนเฮเกน – ลติเต ิล้เมอรเ์มด – นํา้พแุหง่ราชนิเีกฟิ
ออน – พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง O O  X MARINA 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบนิ – ดไูบ O ✈ ✈  

8 ดไูบ - กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดไูบ - สต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา - เมอืงเกา่กมัลาสตนั 

01.35 น.       ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน เทีย่วบนิที ่EK 157 

13.10 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถงึทา่อากาศยานสต็อกโฮลม์-อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมอืง

สต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที ่31 มีนาคม 2562) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร นําท่านชมกรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ

ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีสุ่ดในสแกนดเินเวีย จนไดร้ับ

ขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้ม

ดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงามแปลก

ตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาท ิอาคารรัฐสภา, 

พพิธิภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพธิีเปลีย่นการด์ทหาร

ดา้นหนา้ของลานจัตุรัสกวา้ง เป็นตน้ จากนั้นนําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

(Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกูข้ ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษา

ชิน้สว่นเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดาดว้ยรูปแกะสลัก

นับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัตทิางศลิปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สาํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกในพพิธิภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรอืลํา

นี้  9 นทิรรศการ ยังมภีาพยนตร์เกีย่วกับเรือวาซา  พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ดงึดูดนักท่องเทีย่ว

ไดม้ากทีส่ดุ ในบรรดาพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวีย และจากนัน้นําท่านเขา้ชมศาลาว่า

การกรงุสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดัง

ของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิ

โมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทกุๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมี

พธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) นําท่านชมบรเิวณเมอืงเกา่กมัลา

สตนั อันเป็นบริเวณที่ตั ้งของพระราชวังหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปที่ระล ึก  (กรณี

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทา่นละ่ 

500 บาท) (กรณีศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ ไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทา่นละ่ 500 บาท) 

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  BEST WESTERN PLUS STHLM หรอืเทยีบเทา่ 



 

 QE3ARN-EK003  หนา้ 4 จาก 14 

 
 

วนัที ่3 สต็อคโฮลม์ – ซติีฮ้อลล ์– คารล์สตทั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

นําท่านเขา้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี 

ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวีเดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 

ของเดอืนธันวาคมของทกุปี จะมพีธิีเลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นํา

ท่านชมบรเิวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบรเิวณที่ตัง้ของพระราชวังหลวงใหท้่านได ้

ถา่ยรูปทีร่ะลกึ แลว้นําทา่นขึน้สูจุ่ดชมววิเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมววิ

เมอืง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบอยู่

ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะ

เป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปี

ค.ศ.1604 ชือ่เมืองจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทีน่ี่มีโบสถใ์หญ่ของ

เมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพาน

หนิ 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC WINN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 คารล์สตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาวา่การเมอืงออสโล – 

ถนนคารล์โจฮนัเกท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีม่ีค่า

ครองชพีสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอร์ด 

ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ ซ ึง่เป็นธรรมชาตทิี่อุดม

สมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของ

ปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลัก

หนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลาง

ของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลกัช ิน้โบวแ์ดงของท่านชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) 

แกะจากหนิสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จากนั้นนําท่านชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท 

Akerrus งานสถาปัตยกรรมอันเกา่แกใ่นยุคเรอเนสซองค ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมอืงออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ย

ลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น้ํา ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิ

ออสโลฟยอรด์ จากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นเลอืกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ บรเิวณถนนคารล์ 

โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 
 เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – Oslo Opera 

House – ลอ่งเรอื DFDS 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

นําทา่นชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตัง้

สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานทีจ่ัดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวในปี 1952 

จากนัน้นําทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกีย่วกับเรือไวกิง้ทีส่รา้งจาก

ไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดง

เกีย่วกบัเครือ่งมอืในชวีติประจําวันทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 1,000 ปี เป็นตํานานของชาวไวกิง้

เรือถอืเป็นส ิง่ทีส่ําคัญทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบทําการคา้และ

ออกสาํรวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคีํากลา่วว่าถา้ไม่มเีรอืไวกิง้ก็จะไม่มยีุคทีรุ่่งเรอืงทีส่ดุ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ อีกทัง้โรง

ละครแห่งชาต ิ(The Oslo Opera House) หนึง่ในโครงการปรับปรุงบรเิวณชายฝ่ังของ

ออสโลใหเ้กดิเป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระโยชน ์และการปรับผังการจราจรของชายฝ่ังดา้นตัวเมือง

ออสโล 

15.00 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่รั่ง

พรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

(กรุณาเตรยีมกระเป๋าสาํหรับคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่แบบ "สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

ทีพ่กั         พักคา้งคนืบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ 

SEA VIEW) (ในกรณีทีห่อ้งพัก Sea view cabin มีจํานวนหอ้งทีไ่ม่เพียงพอต่อคณะ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืคา่ใชจ้่ายใหท้า่นละ่700 บาท) 

วนัที ่6 โคเปนเฮเกน – ลติเต ิล้เมอรเ์มด – นํา้พแุหง่ราชนิเีกฟิออน – พระราชวงัอมา

เลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

เดนิทางถงึ กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) นํา

ทา่นเทีย่วชมเมอืงโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลักษณ์

ของเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ทีม่ีเรือสนิคา้และเรือสําราญเทยีบท่าอยู่ ชม

นํา้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) มีตํานานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รง

อทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 

คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิข ึน้มาจากใตน้ํ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวันนี้ 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ 

 

 

 

นําเทีย่วชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่

ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์

ร็อคโคโค ่และจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วังทกุวันตอนเทีย่งเมือ่สมเด็จพระราชนิีนาถ

เสด็จประทบัอยู่ทีน่ี่ จากนัน้ใหอ้สิระทา่นชมบรเิวณจัตรุัสซติีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูป

สวยงามประจําเมือง และท่านจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครื้นของใจกลางเมือง ช ้

อปป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ทีย่าวทีส่ดุในโลก เร ิม่

จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่ีสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง อาท ิ

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

Gucci, Burberry ฯลฯ 

คํา่      รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MARINA ห             

วนัที ่7 ปราสาทโรเซนบอรก์ –  สนามบนิ – ดไูบ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร ์ก (Rosenborg 

Castle) เป็นปราสาทที่สรา้งข ึน้ในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์หรือ

สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายในปราสาม

แห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดน

มารค์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบันอกีดว้ย 

 นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทํา คนืภาษ ี(Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.35 น. 

 

 

ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 152 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่21 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 14.20 น. 

และถงึดไูบ เวลา 23.45 น.*** 

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่8 ดไูบ - กรงุเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่21 ต.ค. 62  เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 

น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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



 

 QE3ARN-EK003  หนา้ 7 จาก 14 

 
 

โปรแกรม : Scandinavia 3 Capitals   

สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04-11 ก.ย. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 15,900.- 

21-28 ต.ค. 62 59,888.- 59,888.- 59,888.- 59,888.- 42,900.- 15,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่
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เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวเีดน (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 

 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

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

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
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4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํา 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ 

     ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

         

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15วนัทําการ 

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

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  



 

 QE3ARN-EK003  หนา้ 11 จาก 14 

 
 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทบัวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชาํรุด 

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมี

เง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่า

ในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใส่

คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด

ทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ําลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  (ผูท้ีอ่อก

ค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผู ้

เดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธม์าโดยชดัเจนว่าเกีย่วขอ้ง

กนัอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ  

     4.3.2. สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. สาํเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบั

บุตรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวัของผู ้

เดนิทาง ถา่ยสาํเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบั

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน 

ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสาํเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 
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เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(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 .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ 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) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

13. ชือ่บรษัิททีทํ่างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


