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HILIGHT 

 ทอ่งเทีย่วสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง 

โคเปนเฮเกน, ออสโล, สต็อกโฮลม์, 

กรงุเฮลซงิก ิ

 ล่ อ ง  2  เ ร ื อ ส า ร า ญ  ท ั้ง  DFDS 

(Scandinavian Seaway), เรอื

ส าราญ TALLINK SILJA LINE 

 น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-ไมดรลั 

(Flamsbana) เสน้ทางสายโรแมนตกิ

ทีสุ่ดในยุโรปเหนอื 

 ล่องเรอืซองฟยอรด์ (Sognefjord) 

เป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีสุ่ดในโลก 

 เข ้าชมพิพิธภณัฑ์เร ือวาซา (Vasa 

Museum) เป็นเรอืทีถู่กกูข้ ึน้มาใน

ศตวรรษที ่17 

 เดนิเล่นตลาดนดัรมิ

ท ะ เ ล  ( Market 

Square) ทีเ่ฮลซงิก ิ

  

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versailles Palace)  

 ขึ้น รถ ไฟพิชิตยอด เขาจุ ง เฟรา 

(Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติ

แหง่แรกของยุโรป 

 เที่ยวลู เซิร ์น  (Lucerne) เม ือง

SCANDINAVIAN 

PENINSULA  

4 เมอืงหลวง 

 เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์

 9 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์(AY) 

เดนิทาง: พฤษภาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 82,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 7-15 , 14-22  พ.ค.62 82,900 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน – ลติเต ิล้
เมอรเ์มด – มลัโม ่

  O QUALITY VIEW 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 มลัโม ่– โคเปนเฮเกน – เรอืส าราญ DFDS O X O 
 

เรอืส าราญ DFDS 

3 

ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด ์– 

ศาลาวา่การเมอืงออสโล – ย่านคารล์ โจฮนัเกน้ 
เกท  - เกยีรโ์ล ่

O O  O 
BANDOLA   

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เกยีรโ์ล – ฟลมั – น ัง่รถไฟสายโรแมนตคิฟลมั
ไมดรลั – ลอ่งเรอืซองฟยอรด์ O O O 

BANDOLA  
 หรอืเทยีบเทา่ 

5 เกยีรโ์ล – ออสโล – คารล์สตทั O O O 
BEST WESTEN 

GUSTAF FRODING 

 หรอืเทยีบเทา่ 

6 คารล์สตทั – อปุซอลา – สต็อกโฮลม์       O O O 
QUALITY HOTEL 

FRIENDS   
หรอืเทยีบเทา่ 

7.  
สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ – 

พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – เรอื SILJALINE O O O 
เรอืส าราญ  

SILJA LINE 
หรอืเทยีบเทา่ 

8. กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ O O  
 

9. กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ -  เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน – ลติเติล้เมอรเ์มด – มลัโม ่

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ประตู 4 

เคานเ์ตอร ์G สายการบนิฟินนแ์อร ์พบเจา้หนา้ทีจ่ะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

08.55 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 142 

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)     แวะพัก

เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง และผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง   

17.45 น. ออกเดนิทางตอ่ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY959 

18.25 น. 

 

 

ถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน เป็นเมืองหลวง

และเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเดนมารก์ น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงมลัโม ่(Malmo) 

เมอืงใหญอ่นัดบัสามของประเทศสวเีดน ทีไ่ดช้ือ่เรื่องความสวยงามของสวนสาธารณะ

ต่างๆ โดยเมืองนี้ก่อตัง้ในปี ค.ศ. 1275 ตกอยู่ใตก้ารปกครองของเดนมารก์จนกระทั่ง 

ค.ศ. 1658 จงึตกเป็นของสวเีดน  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก QUALITY VIEW หรอืเทยีบเทา่ 

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกของทา่น) 

วนัที ่2 มลัโม ่– โคเปนเฮเกน – เรอืส าราญ DFDS 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโคเปนเฮเกน ใหท้่านถ่ายรูปคู่กับเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) 

สญัลกัษณ์ของเมอืง ใกลก้นัเป็นย่านทา่เรอืขนาดใหญ่ทีม่ีเรือสนิคา้และเรือส าราญเทยีบ

ทา่อยู่ น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีส่ดุใน

โลก เร ิม่จากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่ีสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง 

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

Gucci, Burberry ฯลฯ อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ทีพ่รั่ง

พรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

 ออกเดนิทางสูอ่อสโล (Oslo) เมอืงหลวงประเทศนอรเ์วย ์

ค า่  รับประทานอาหารค า่แบบ "สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS 

 [Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] (ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view 

cabin มจี านวนหอ้งทีไ่ม่เพยีงพอต่อคณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนื
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คา่ใชจ้า่ยใหท้า่นละ่700 บาท) 

วนัที ่3 ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด ์– ศาลาวา่การเมอืงออสโล –  

ยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท  - เกยีรโ์ล ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) เมอืงทีถ่กู 

สถาปนาขึน้เมือ่ประมาณ 60 ปี แตม่ปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลงักว่า 900 ปี น าทา่นชมสวน 

ประตมิากรรมวกิเกลแลนด ์(Vigeland Sculpture Park) ความพเิศษของสวนแห่ง 

นี้อยู่ทีผ่ลงานศลิปะประตมิากรรม การแกะสลกัรูปเหมอืนจากหนิแกรนติ และการหลอ่รูป 

คนดว้ยส ารดิ ในเรือ่งราวเกีย่วกบัวัฏจักรชวีติมนุษย ์เป็นผลงานของกสุตาฟ วกิเกอร ์

แลนด ์ปฏมิากรชาวนอรเ์วยช์ือ่ดงั อกีทัง้สวนนี้ยังไดร้ับการยอมรับว่าเป็นสวน 

ประตมิากรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นถา่ยรูป ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซ ึง่ 

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้า 

ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิออสโลฟยอรด์ น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ 

เกท (Karl Johangen Gate)ย่านถนนคนเดนิ สนิคา้ของฝากทีเ่ป็นทีน่ยิมของ 

นักทอ่งเทีย่วคอื เครือ่งครัว พวงกญุแจ เป็นตน้ แตส่นิคา้และของทีร่ะลกึตา่งๆ มรีาคา 

คอ่นขา้งสงู เนื่องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกประเทศหนึง่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีรโ์ล (Geilo) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์แสนสวยกลางหุบเขา และ

ดนิแดนแห่งกลาเซยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของนอรเ์วย ์

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BANDOLA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เกยีรโ์ล – ฟลมั – น ัง่รถไฟสายโรแมนตคิฟลมัไมดรลั – ลอ่งเรอืซองฟ

ยอรด์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟลมั ใหท้า่นสมัผัสประสบการณ์ น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั-

ไมดรลั (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 

Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายทีโ่รแมนตกิ

ทีส่ดุในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท์ีเ่จาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น ้า และน ้าตกเหนือ

คณานับทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภูเขา มุ่งสูส่ถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยก์ลาง

ของรถไฟสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลใกลก้ับฟยอรด์ 

Aurland ทีม่ภีมูทิศันง์ดงามสดุสายตา ทีท่า่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตฟิยอรด์ 

อันเกดิจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนือพืน้ดนิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศใหท้า่นลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) 
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มุ่งหนา้สูเ่มอืงกุดวานเกน้ (Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นี้นอกจากจะไดร้ับการจัดอันดับ

เป็นมรดกโลกแลว้ ยังไดร้ับการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ทีย่าวและลกึทีสุ่ดในโลก 

(The longest and deepest fjord in the world) ชว่งทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าสวย

ทีส่ดุคอื NARROW FJORD ระหว่างทางเพลดิเพลนิกับภูผาสงูชนัอันเขยีวขจี ธารน ้าตก

นับรอ้ยสาย ส าหรับฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการกัด

เซาะของแผ่นธารน ้าแข็งในยุคน ้าแข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนี้มีไม่กีป่ระเทศทีม่ีฟ

ยอรด์ แตฟ่ยอรด์ทีไ่ดช้ือ่ว่าสวยทีส่ดุในโลกคอืฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึง่ชอ่งฟยอร์

ดแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าสวยตดิอันดับโลกเช่นกัน ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับเมือง

เกยีรโ์ล 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BANDOLA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เกยีรโ์ล – ออสโล – คารล์สตทั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงที่

มคีา่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ 

ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ ซ ึง่เป็นธรรมชาตทิี่อุดม

สมบูรณ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่

ระหว่างเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็น

เมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปีค.ศ.

1604 ชือ่เมืองจงึเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ทีน่ี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง 

สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตรุัสใจกลางเมอืง, ศาลากลางประจ าจังหวัด และสะพานหนิ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTEN GUSTAF FRODING หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 คารล์สตทั – อุปซอลา – สต็อกโฮลม์       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอุปซอลา เป็นเมืองทีอ่ยู่อาศัยและเป็นเมืองมหาวทิยาลัย ตัง้อยู่

ในเขตมณฑลอุปซอลา และอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าอุปลันด์ (Uppland) มี

มหาวทิยาลยัทีส่ าคญัอยู่สองแห่งคอื มหาวทิยาลัยอุปซอลา (Uppsala Universitet) ซึง่

เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ และ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรแ์ห่งสวีเดน (Sveriges 

Lantbruksuniversitet) เนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของสวีเดนในยุค

ไวกิง้ ท าใหม้ ีหลกัฐานทางดา้นโบราณคดหีลายอย่าง ทัง้โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เชน่ เมอืงเกา่อุปซอลา Gamla Uppsala โบสถห์ลวงประจ าเมอืง และยังพบศลิาจารกึ ใน

ยุคไวกิง้เป็นจ านวนมาก น าท่านถ่ายรูป มหาวหิารอุปซอลา (Uppsala Cathedral) 

เป็นมหาวหิารทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใจกลางเมอืง และยังไดร้ับการยอมรับว่าเป็นมหาวหิารทีม่ี

ความสงูทีส่ดุในแถบสแกนดเินเวีย มหาวหิารนัน้ถูกสรา้งข ึน้ในชว่งปลายศตวรรษที ่13 

โดยมหาวหิารนัน้มคีวามสงู ประมาณ 118.7 เมตร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ

ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามทีสุ่ดในสแกนดเินเวีย จนไดร้ับ

ขนานนามว่า ราชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ย

ทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ต็อก

โฮลม์เป็นเมืองหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาใน

บรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยู่บนพืน้น ้า มสีถานทีส่ าคญั อาท ิอาคารรัฐสภา,พพิธิภณัฑใ์น

ยุคกลาง,มหาวหิารแหง่เมอืง,พระราชวังหลวงและพธิเีปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลาน

จัตรุัสกวา้ง เป็นตน้   

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั 
 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  QUALITY HOTEL FRIENDS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 สต็อกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา –  

เรอื SILJALINE 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 

ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 

ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 

ของเดอืนธันวาคมของทุกปี จะมีพธิีเลีย้งรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษ

ที ่17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่ง

ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่น

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ย

นิทรรศการที่เกี่ยวขอ้งกับเรือล านี้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวา

ซา   พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด ึงดูด นักท่องเที่ยวไดม้ากที่สุด  ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ใน

สแกนดเินเวยี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เพื่อน าท่านชมบรเิวณ

เมอืงเกา่กมัลาสตนั อันเป็นบรเิวณที่ตัง้ของพระราชวังหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปที่ระลกึ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รอ้มไปดว้ย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamla_Uppsala&action=edit&redlink=1
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รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

 เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิประเทศ

ฟินแลนด ์

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ “สแกนดเินเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ 

ภตัตาคารบนเรอื 

ทีพ่กั 
 พักคา้งคนืบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin หอ้งพกั

แบบเห็นววิทะเล] (ในกรณีทีห่อ้งพกั Sea view cabin มจี านวนหอ้งทีไ่ม่

เพยีงพอต่อคณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืค่าใช้จ่ายใหท้่านล่ะ700 

บาท) 

วนัที ่8 กรงุเฮลซงิก ิ– จตัรุสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางถงึ ณ ทา่เทยีบเรอืกรงุเฮลซงิก ิ(Helsinki) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

4 ชัว่โมง) เมอืงหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ 

รมิชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซงิกไิดร้ับฉายาว่าเป็น “ธดิาแห่งทะเลบอลตกิ” ความงดงาม

ของสถาปัตยกรรมอันไดร้ับอิทธพิลจากทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนดัรมิ

ทะเล (Market Square) ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นตลาดใจกลางเมอืงขายของทีร่ะลกึ ขายปลา

นานาชนดิ อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นทีต่ัง้สถานทีส่ าคัญ อาทเิชน่ ท าเนียบ

ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนั้นน าท่านชมจตัุรสัซีเนเตอร ์(Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคญัๆทีส่รา้งในยุคทีอ่ยู่ใตก้ารปกครองของรัสเซยีและ

เป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องเฮลซงิก ิ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

น าทา่นชมอนสุาวรยีซ์เิบลอิุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซเิบลอิุส สรา้ง

ขึน้เพื่อสดุดใีหแ้ก่ Jean Sibelius นักประพันธเ์พลงคลาสสกิ เป็นอนุสาวรีย์ทีต่ัง้อยู่

กลางแจง้ ดแูปลกตา ทนัสมัย เป็นผลงานของศลิปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยน าเอาแท่ง

เหล็ก 600 แท่ง มาเชือ่มเขา้ดว้ยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 

เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตนั ตัง้อยู่กลางแจง้อย่างโดดเดน่เป็นสง่า 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซิงก ิเพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (Tax 

Refund) 

17.30 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 141 

วนัที ่9 กรงุเทพ 

07.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม :  SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมอืงหลวง เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์

9 วนั 7 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

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 

7-15 พฤษภาคม 2562 82,900 82,900 82,900 82,900 53,900 15,500 

14-22 พฤษภาคม 2562   82,900 82,900 82,900 82,900 53,900 15,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 
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           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

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

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวดีน(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 



   
   
   

  

 QE3CPH-ATY002 หนา้ 10 จาก 16 

 
 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 

 

 

 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
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3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

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 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



   
   
   

  

 QE3CPH-ATY002 หนา้ 12 จาก 16 

 
 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

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

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

                                                                                   

**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 แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยื่นขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

เทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใส่

คอนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

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

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไมเ่กนิ 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) 

 

 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 

กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  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 
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- 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 

 

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…………………………………………………………………………………….. 
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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 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.................................. ถงึวันที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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