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WONDERFUL NORTHERN EUROPE  

เดนมารค์ สวเีดน นอรเ์วย ์  

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

• ชมโคเปนเฮเกน้ เมอืงหลวงประเทศเดนมารก์ทีต่ัง้ของน ้าพเุกฟิออน และรปูปั้นนางเงอืก 

• เดนิเลน่ชมเมอืงเมอืงมลัโม ่(Malmo) เมอืงใหญอ่นัดับสามของประเทศสวเีดน ทีไ่ดช้ือ่เรือ่งความ

สวยงามของสวนสาธารณะตา่งๆ 

• ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ เมอืงออสโล (Oslo) 

 

 

 
 

ราคาเพยีง  47,900.- 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที ่  4-10, 18-24 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61 47,900.- 

วนัที ่  2-8, 10-16, 18-24 ต.ค., 30 ต.ค.- 5 พ.ย. 61 47,900.- 

 

 
 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2. 
กรุงเทพฯ – ดไูบ – โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น ้าพุแห่ง

ราชนิีเกฟิออน – ชอ้ปป้ิง 
✈ ✈ O 

SCANDIC 
GLOSTRUP 

3. โคเปนเฮเกน – มัลโม ่ O O X QUALITY VIEW 

4. มัลโม่ – เฮลซงิบอรก์ – โกเทนเบริก์ O O O 
SCANDIC 

BACKADAL   

5. 
โกเทนเบริก์ – ออสโล – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ– ศาลาวา่

การเมอืงออสโล – ย่านคารล์โจฮันเกน้เกท 
O O O SCANDIC ASKER 

6. 
อุทยานแห่งชาตฟิรอกเนอร ์ – ลานสกโีฮเมนโคเลน่ – สนามบนิ – 

ดไูบ    
O ✈ ✈  

7.   ดไูบ - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ   

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – ดไูบ – โคเปนเฮเกน –  ลติเติล้เมอรเ์มด – น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน –  

ชอ้ปป้ิง 

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 01.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 

น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.20 น.  ออกเดนิทางสู ่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ เทีย่วบนิที ่EK 151 
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***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค. 61 เดนิทางถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน เวลา 12.20 น.*** 

13.15 น. ถงึสนามบนิโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่28 ตุลาคม 2561) น าทา่นผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศเดนมารก์  แวะถา่ยรูปกบัคู่กบัเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมอืง ใกลก้นัเป็น

ย่านท่าเรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้และเรือส าราญเทยีบท่าอยู่ ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion 

Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระ

ราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพื้นดนิข ึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศ

เดนมารก์ในทุกวันนี้   จากนัน้ใหอ้สิระท่านชมบรเิวณจตัุรสัซติ ีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงาม

ประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผัสบรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน ถนนสต

รอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ทีย่าวทีส่ดุในโลก เร ิม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens 

Nytorv ที่มีส ินค า้แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, 

Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC GLOSTRUP หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: โคเปนเฮเกน – มลัโม ่

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงมลัโม่ (Malmo) เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศสวีเดน ที่ไดช้ือ่

เรือ่งความสวยงามของสวนสาธารณะต่างๆ โดยเมอืงนี้กอ่ตัง้ในปี ค.ศ. 1275 ตกอยู่ใตก้ารปกครองของ

เดนมารก์จนกระทัง่ ค.ศ. 1658 จงึตกเป็นของสวเีดน 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นชมจตรุัส “Stortorget” ทีเ่ป็นจัตรุัสทีเ่กา่เเกท่ีส่ดุของเมอืงนี้ ก็เป็นจุดศนูยก์ลางในเขตเมอืง

เกา่เเละเเวดลอ้มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย โดยจตรุัสนี้เป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเมอืงมัลโม ที่

สรา้งมาตัง้เเตศ่ตวรรษที ่16 และยังเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑต์า่งๆอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตาม

อัธยาศยั 

ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม QUALITY VIEW หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: มลัโม ่– เฮลซงิบอรก์ – โกเทนเบริก์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เฮลซงิบอรก์ (Helsinborg) ซึง่เป็นเมอืงในสวเีดนทีอ่ยู่ใกลป้ระเทศเดนมาร ์

ทีส่ดุ มากกว่านัน้เมอืงนี้ยังมเีขตประวัตศิาสตรแ์ละอาคารสถาปัตยกรรม โบราณมากมาย และเป็นทีต่ัง้ 
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ของโบสถเ์กา่ทีส่ดุของสวเีดนทีส่รา้ง ข ึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่12 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนั้นน าน าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองโกเทนเบริก์ (Gothenburg) เมืองใหญ่อันดับสองของสวีเดน 

และใหญ่เป็นอันดบัหา้ในแถบนอรด์ดกิ โดยเป็นเมอืงทีผ่ังเมืองคลา้ยๆ กบัอัมสเตอรด์มัอย่างมาก เพราะ

ในช่วงเเรกของการสรา้งเมืองในช่วงปี ค.ศ.1621 นั้นผูอ้พยพชาวดัชตม์ีส่วนในการก่อสรา้งเมืองเป็น

อย่างมาก เเละคนทอ้งถิน่มักจะเรยีกชือ่เล่นๆ ของเมืองเเห่งนี้ว่า ลติเตลิ ลอนดอน โดยมสีสีนัยามค า่คนื

ที่คลา้ยคลงึกับลอนดอนเป็นอย่างมาก น าท่านชมจัตุรัส Gustav Adolf’s ที่อยู่ใจกลางเมืองเเละมี

ความส าคญัอย่างมากในเรือ่งของการทอ่งเทีย่ว 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC BACKADAL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: โกเทนเบริก์ – ออสโล – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ– ศาลาวา่การเมอืงออสโล –  

ยา่นคารล์โจฮนัเกน้เกท 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงทีม่ีคา่ครองชพีสงู

ทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บ

กบัสภาพธรรมชาตทิีแ่ปลกใหม่ ซ ึง่เป็นธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย ทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ จัดแสดงเกีย่วกับเรอืไวกิง้ทีส่รา้งจากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษ

ที ่9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับเครื่องมือในชวีติประจ าวันที่มี

อายุเกา่แก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นส ิง่ทีส่ าคัญทีส่ดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้

ในเรือ่งของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมคี ากลา่วว่าถา้ไม่มเีรือไวกิง้ก็จะไม่มยีุค

ทีรุ่่งเรืองที่สดุ จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ศาลาวา่การเมอืงออสโล ซ ึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ดว้ยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้า ซ ึง่รายลอ้มดว้ยอาคารทีส่วยงามรมิออสโลฟ

ยอรด์ น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท (Karl Johangen Gate)ย่านถนนคนเดนิ สนิคา้ของ

ฝากที่เป็นที่นยิมของนักท่องเที่ยวคอื เครือ่งครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แต่สนิคา้และของทีร่ะลกึต่างๆ มี

ราคาคอ่นขา้งสงู เนื่องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่คีา่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกประเทศหนึง่ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SCANDIC ASKER  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6: อุทยานแหง่ชาตฟิรอกเนอร ์ – ลานสกโีฮเมนโคเลน่ – สนามบนิ – ดไูบ    

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วย์ชื่อ
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กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลังได ้

เห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลกัช ิน้โบวแ์ดงของทา่น

ชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพียงแทง่เดยีว จากนัน้น าท่านชมลานกระโดด

สก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่

จัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1952    

 ไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 160 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 14.10 น. และถงึดไูบ  

เวลา 23.55 น.*** 

23.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่7: ดไูบ - กรงุเทพ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 12.35 

น.*** 

13.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

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 :  WONDERFUL NORTHERN EUROPE  
เดนมารค์ สวเีดน นอรเ์วย ์  
7 วนั 4 คนืโดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง :      4-10, 18-24 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61  

   2-8, 10-16, 18-24 ต.ค., 30 ต.ค.- 5 พ.ย. 61   

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 47,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 47,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 47,900.- 
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เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
47,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 29,900.- 

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  
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** 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] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 
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 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (10 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 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 ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท 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 และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

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

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจริง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา 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 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

GO3 CPH-EK001    หนา้ 10 จาก 14 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ 3CPH-EK002 WONDERFUL 7D4N OCT18-EK-W07 

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 แตพ่ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ 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 ไม่ใส่

คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชือ่ของผู ้

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) 
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- 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 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ใน

กรณีทีม่ไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  

(ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอก

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
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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 [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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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 ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.................................. ถงึวันที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      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 

 

 
 


