
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

HEL-QR001: SCANDINAVIAN 4 CAPITAL   หนา้ 1 จาก 16 

รหสัโปรแกรมทวัร ์HEL-QR001 SCANDINAVIAN 4 CAPITAL7D4N-QR-W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 5 – 11, 15 – 21  

  

49,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – เฮลซงิก ิ– อนุสาวรยีซ์เิบลอิสุ  ✈ ✈ O HOLIDAY INN WEST 

3 เฮลซงิก ิ– เรอื SILJA LINE – สตอกโฮลม์ O O O เรอื SILJA LINE 

4 สตอกโฮลม์ – ศาลาวา่การกรงุสต็อคโฮลม์ – คาลสตัท O O O SCANDIC WINN 

5 คาลสตัท – ออสโล – ประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์– เรอื DFDS  O O O เรอื DFDS  

6 โคเปนเฮเกน – ลติเติล้เมอรเ์มด – สนามบนิ O ✈ ✈  

7 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

SCANDINAVIA 4 CAPITALS 

ฟินแลนด ์สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมำรค์ 

7 วนั 4 คนื 

โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้ (QR)    
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น าท่านเทีย่วแถบสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเกน้(Copenhagen)  ถ่ายรูปกับ

พระรำชวงัอำมำเลยีนบอรก์ (Amalienborg Palace) และรูปปั้นนำงเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) ชมกรุง

ออสโล (Oslo) ตืน่ตาตืน่ใจกับสวนประตมิำกรรมวกิลนัด ์(Vigeland Sculpture Park) ชมลำนกระโดดสก ี

โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952       

ชมศำลำวำ่กำรกรงุสต็อคโฮลม์ (City Hall) สถานทีเ่ลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรำงวลัโนเบล (Nobel Prize)   

***เพลดิเพลนิกบักำรลอ่งเรอืและพกัคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญ DFDS และ SILJALINE *** 

                                           

วนัแรกของกำรเดนิทำง        กรงุเทพฯ – โดฮำ 

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์Q สายการบนิกำรต์ำ้ โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    โดฮำ – เฮลซงิก ิ 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮำ โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR837  

04.45 น. ถงึสนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

08.15 น. ออกเดนิทางต่อสูเ่ฮลซงิก ิ(Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland) โดยสำย

กำรบนิกำรต์ำ้ เทีย่วบนิที ่QR301 

 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)     

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

จากนัน้น ำทำ่นชมอนุสำวรยีซ์เิบลอิุส (Sibelius monument) ตัง้อยูใ่นสวน      

ซเิบลอิุส สรา้งขึน้เพื่อสดุดีใหแ้ก่ Jean Sibelius นักประพันธ์เพลงคลาสสกิ 

เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่กลางแจง้ ดูแปลกตา ทันสมัย เป็นผลงานของศลิปิน Eila 

Hiltunen สรา้งโดยน าเอาแทง่เหล็ก 600 แทง่ มาเชือ่มเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็น

รูปร่างของออร์แกนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั ้งอยู่

กลางแจง้อยา่งโดดเดน่เป็นสงา่  

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN WEST หรอืเทยีบเทำ่ 

(เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น กรณุำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    เฮลซงิก ิ– เรอื SILJA LINE – สตอกโฮลม์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ   
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 น าท่านสู่ใจกลางนครเฮลซิงกิ (Helsinki) จากนั้นพาชมจตัุรสัรฐัสภำ 

(Senate Square) ซึง่เป็นที่ตัง้ของอนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรแ์ละมหา

วหิารใหญ่นกิายรูเธอรัน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ชม

มหาวหิารอสุเพนสเกข้องศาสนาครสิตน์กิายออรธ์อ ดอกซ ์ทีง่ดงามดว้ยลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบรัสเซยี แลว้น าเขา้ชม Rock Church โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดย

สองพีน่อ้งตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรเูธอรันทีส่รา้งอยูภ่ายใน

หนิขนาดใหญม่กีารตกแตง่แบบทันสมยั พรอ้มระบบเสยีงทีด่ ีอสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง

สินคา้ตามอัธยาศัย หรือเลือกชอ้ปป้ิง ณ  ห้ำงสรรพสินค้ำสต็อคมำนน ์

(Stockmann) หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเฮลซงิก ิเป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้

หลากหลาย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

14.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส ำรำญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รอ้มไป

ดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  

 
 

17.00 น. เรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดนิทางสู่กรุงสตอกโฮลม์ 

ประเทศสวเีดน 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

อาหารพืน้เมอืง 

 

 พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE  (หอ้งพักแบบ CABIN INSIDE) 

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล ช ำระเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท]  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    สตอกโฮลม์ – ศำลำวำ่กำรกรงุสต็อคโฮลม์ – คำลสตทั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. เรอืเทยีบทำ่ ณ ทำ่เทยีบเรอืกรงุสตอกโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่

แสนสวยของประเทศสวเีดน (Sweden) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชั่วโมง) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดเินเวีย จนไดรั้บขนานนามว่า 

ราชนิแีห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะทีโ่อบลอ้มดว้ยทะเล

บอลติก  (Baltic Sea) ทะเลสำบมำลำเร็น  (Lake Malaren) ท าให ้

สตอกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก กรุงสตอกโฮลม์ งดงาม

แปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น ้า มสีถานทีส่ าคัญ อาท ิอาคาร

รัฐสภา,พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง,มหาวหิารแหง่เมอืง,พระราชวงัหลวงและพธิเีปลีย่น

การด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตรัุสกวา้ง เป็นตน้ น าทา่นเขำ้ชมศำลำวำ่กำรกรงุ
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สต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดัง

ของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมุง

หลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืน

ธันวาคมของทกุปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรำงวลัโนเบล (Nobel Prize) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคำลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงามเล็กๆ รมิทะเลสาบ

อยูร่ะหวา่งเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์าร์ลที่ 9 

(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมืองจงึเรยีกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad 

ทีน่ี่มโีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมอืง, ศาลากลาง

ประจ าจังหวัด และสะพานหนิ 

ระยะทาง 314  กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ช.ม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SCANDIC WINN หรอืเทยีบเทำ่  

(เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น กรณุำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    คำลสตทั – ออสโล – ประตมิำกรรมวกิเกอรแ์ลนด ์– เรอื DFDS       

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) เมอืงทีถ่กู

สถาปนาขึน้เมือ่ประมาณ 60 ปี แตม่ปีระวัตศิาสตรย์อ้นหลังกวา่ 900 ปี  

ระยะทาง 217 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บำ่ย น ำทำ่นชมสวนประตมิำกรรมวกิเกลแลนด ์(Vigeland Sculpture Park) 

ความพเิศษของสวนแหง่นีอ้ยูท่ีผ่ลงานศลิปะประตมิากรรม การแกะสลักรปูเหมอืน

จากหนิแกรนติ และการหลอ่รปูคนดว้ยส ารดิ ในเรือ่งราวเกีย่วกบัวฏัจักรชวีติมนุษย ์

เป็นผลงานของกสุตาฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏมิากรชาวนอรเ์วยช์ือ่ดัง อกีทัง้สวนนีย้ัง

ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสวนประตมิากรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก จากนัน้น าท่านชม

ลำนกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตัง้สงู

ตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวในปี 

1952  

 

14.30 น. น าท่ าน เดินท างสู่ ท่ า เรือ เพื่ อ ล ง เรือ ส ำ รำญ  DFDS (Scandinavian 

Seaway) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร, หอ้ง 
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Sauna, Spa ฯลฯ  

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำร์ก 

(Denmark) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื  

อาหารพืน้เมอืง 

 

 พักคา้งคนืบนเรอืส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ CABIN INSIDE) 

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล ช ำระเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท] 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง   โคเปนเฮเกน – ลติเต ิล้เมอรเ์มด – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรอืส าราญ 

09.00 น. เรอืเทยีบท่ำ ณ ท่ำเรอืโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำรก์ 

(Denmark) น าท่านเดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่

ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก น าท่านเที่ยวชมเมอืงโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปกับ 

พระรำชวงัอมำเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกที่

ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ ชมบรเิวณจตัุรสัซติ ีฮ้อลล ์(City 

Hall) ถ่ายรูปคู่กับเงอืกนอ้ย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ัน

เป็นยา่นท่าเรอืขนาดใหญ่ทีม่เีรอืสนิคา้และเรอืส าราญเทยีบท่าอยู่ ชมน ำ้พุแหง่

รำชินเีกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผูท้รง

อทิธฤิทธิด์ลบันดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระราชนิีเกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลูก

ชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิขึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมารก์ใน

ทุกวันนี้"  อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ป

ป้ิง ทีย่าวทีส่ดุในโลก เริม่จากศาลาวา่การเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่ี

ส ินค า้แบรนด์ เนมชื่อดั ง  อ าทิ   Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 

Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าการเชค็อนิ และท าคนืภาษี (Tax Refund)  

16.55 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮำ โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR160  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง   โดฮำ – กรงุเทพฯ  

00.55 น. ถงึสนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR834  

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

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/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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(รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
 

โปรแกรม :  SCANDINAVIA 4 CAPITALS 
ฟินแลนด ์สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมำรค์ 

7 วนั 4 คนื 
โดยสำยกำรบนิกำรต์ำ้ (QR)    
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ก ำหนดวนัเดนิทำง: ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 5 – 11, 15 – 21  

  

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  16,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศสวเีดน 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดัสายการบนิฟินแอร ์( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) กระเป๋าทา่นละ1 ใบ (ไมเ่กนิ 

23 กโิลกรัม) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวเีดน  

(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วัน : 7 x 3 = 21 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
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6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

 

1. ทำงสถำนทตูมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทตูแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนุมตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 
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      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวเีดน)  

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

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ควรน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)   

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน
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หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะ

หมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออม

ทรัพย ์ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน ก่อนวันยืน่วซี่า  และบัญชี

ต อ้งมีครบทุกเดือน   ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให ข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่

ใหม)่ 

3.3กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจา้ของ

บัญช ี  (ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ และบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ โดย

จะตอ้งระบคุวามสมัพันธม์าโดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกันอยา่งไร ฉบับภาษาอังกฤษ  

     3.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.3.3. ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัและบญัชฝีำกประจ ำ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่

ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังำน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวเีดน 
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(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                     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. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 
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            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.................................. ถงึวนัที.่.......................................... 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้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)ุ    

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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