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น ำท่ำนเทีย่วแถบสแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง สัมผัสควำมงำมของกรุงโคเปนเฮเกน้(Copenhagen)  ถ่ำยรูปกับ

พระราชวงัอามาเลียนบอร์ก  (Amalienborg Palace) และรูป ป้ันนางเงือกน้อย (Little Mermaid) 

เพลดิเพลนิกับกำรล่องเรอืและพกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ DFDS และ SILJALINE ชมกรุงออสโล (Oslo) ตืน่ตำ

ตื่นใจกับสวนประติมากรรมวิกล ันด์ (Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น 

(Holmenkollen ski jump arena) สถำนทีจั่ดกำรแข่งขันกฬีำโอลมิปิกฤดูหนำวในปี 1952 ชมศาลาวา่การกรุง

สต็อคโฮล์ม (City Hall) สถำนทีเ่ลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

 

     ก าหนดการเดนิทาง              21-27 ต.ค. 2559 

    9-15 ธ.ค. 2559 

 

 

 

SCANDINAVIA 4 CAPITALS 

เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์   

7 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ ฟินนแ์อร ์(AY) 
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                                          D1. กรุงเทพฯ – เฮลซิงก ิ– โคเปนเฮเกน้  

D2. โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอรเ์มด – เรอื DFDS 

D3. ออสโล – ประตมิากรรมวกิเกอรแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิง - Charlottenberg 

D4. Charlottenberg – คาลสตทั – สตอกโฮล์ม 

D5. กรุงสตอกโฮล์ม – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ – เรอื SILJA LINE      

D6. กรุงเฮลซิงก ิ– จตุัรสัซีเนเตอร ์– สนามบนิ 

D7. กรุงเทพฯ 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ – เฮลซงิก ิ– โคเปนเฮเกน  

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ทำงเขำ้

ประตู 4 เคำน์เตอร ์G สำยกำรบินฟินน์แอร์ พบเจำ้หนำ้ที่จะคอยอ ำนวยควำม

สะดวกใหก้ับท่ำน 

 

08.55 น. ออกเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 090  

***คณะเดนิทางวนัที ่6 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาเวลา 09.05 น. 

และถงึเฮลซิงก ิเวลา 14.55 น.*** 

 

15.05 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเฮลซิงก ิ(Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland) แวะ

พักเพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง และผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง   

 

17.45 น. ออกเดนิทำงต่อ โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 667  

18.25 น. ถงึสนำมบนิโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเมอืงหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศเดนมำร์ก (เวลำทอ้งถ ิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเป็น 6 

ช่ัวโมงในวันที ่30 ตุลำคม 2559) 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี   

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรอืเทยีบเทา่ 

 (เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที่สองของการเดนิทาง    โคเปนเฮเกน – ลติเติล้เมอรเ์มด – น า้พุเกฟิออน – เรอื DFDS 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเทีย่วชมเมอืงโคเปนเฮเกน แวะถ่ำยรูปกับ พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก

(Amalienborg Palace) บริเวณดำ้นนอกที่ประทับในฤดูหนำวของรำชวงศ์

แห่งเดนมำร์ก ชมบรเิวณจตุัรสัซิตีฮ้อลล์ (City Hall) ถ่ำยรูปคู่กับเงอืกนอ้ย

(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็นย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ที่ม ี

เรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญเทียบท่ำอยู่ ชมน า้พุแหง่ราชนิีเกฟิออน (Gefion 
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Fountain)  มตี ำนำนเล่ำขำนว่ำ "เทพเจำ้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดำลใหพ้ระนำง

กอบกูช้ำต ิโดยพระรำชินเีกฟิออนไดแ้ปลงร่ำงลูกชำย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถ

พื้นดนิขึน้มำจำกใตน้ ้ำ ใหเ้กดิเป็นประเทศเดนมำรก์ในทุกวันนี ้" 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง  

บา่ย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ย่ำน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง 

ท ีย่ำวทีสุ่ดในโลก เริม่จำกศำลำว่ำกำรเมืองไปสิน้สุดที ่Kongens Nytorv ที่ม ี

สนิคำ้แบรนด์เนมชือ่ดัง อำทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 

Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  

 

15.00 น. น ำท่ ำนเดิ นท ำง สู่ท่ ำ เรือ เพื่ อลง เร ือ ส าราญ  DFDS (Scandinavian 

Seaway) ทีพ่ร่ังพรอ้มไปดว้ยรำ้นขำยของ, รำ้นคำ้ปลอดภำษี,รำ้นอำหำร, หอ้ง 

Sauna, Spa ฯลฯ  

 

16.30 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย ์(Norway) ผ่ำนน่ำนน ้ำ

ของเดนมำรก์และสวเีดน 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำแบบ "สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภัตตำคำรบนเรอื  

 พักคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS  

วนัที่สามของการเดนิทาง    ออสโล – ประตมิากรรมวิกเกอรแ์ลนด ์– ช้อปป้ิง - Charlottenberg 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำรบนเรอืส ำรำญ   

09.30 น. เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เทยีบเรอืออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 

เมอืงทีถู่กสถำปนำขึ้นเมื่อประมำณ 60 ปี แต่มีประวัตศิำสตรย์อ้นหลังกว่ำ 900 

ปี น าท่านชมสวนประติมากรรมวกิเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture 

Park) ควำมพิเศษของสวนแห่งนีอ้ ยู่ท ีผ่ลงำนศลิปะประติมำกรรม กำรแกะสลัก

รูปเหมอืนจำกหนิแกรนติ และกำรหล่อรูปคนดว้ยส ำรดิ ในเรือ่งรำวเกีย่วกับวัฏจักร

ชวีติมนุษย์ เป็นผลงำนของกุสตำฟ วกิเกอรแ์ลนด ์ปฏิมำกรชำวนอรเ์วย์ชือ่ดัง อ ีก

ทัง้สวนนี้ยังไดรั้บกำรยอมรับว่ำเป็นสวนประติมำกรรมทีใ่หญ่ที่สุดในโลก จำกนั้น

น ำท่ำนชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น  (Holmenkollen ski jump 

arena) นีตั้ง้สูงตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ เป็นสถำนทีจั่ดกำรแข่งขันกฬีำโอลมิปิก

ฤดูหนำวในปี 1952  

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

บา่ย น ำท่ำนชอ้ปป้ิงยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท (Karl Johangen Gate) ย่ำนถนน

คนเดิน สนิคำ้ของฝำกที่เป็นที่นยิมของนักท่องเท ี่ยวคือ เครือ่งครัว พวงกุญแจ 

เป็นตน้ แต่สินคำ้และของทีร่ะลกึต่ำงๆ มรีำคำค่อนขำ้งสูง เนื่องจำกนอรเ์วย์เป็น

ประเทศทีม่ ีค่ำครองชีพสูงทีสุ่ดในโลกประเทศหนึ่ง จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ 

 
 
 

ระยะทำง 119  กม. 

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
http://en.wikipedia.org/wiki/Burberry
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เมอืง Charlottenberg ประเทศสวเีดน 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม THON CHARLOTTENBERG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง    Charlottenberg – คาลสตทั – สต็อคโฮลม์ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงำมเล็กๆ รมิทะเลสำบ

อยู่ระหว่ำงเมอืงสต็อคโฮลม์ ของประเทศสวเีดนและเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย์ 

เพรำะเป็นเมืองผ่ำนระหว่ำงสองเมอืงใหญ่นี้ สรำ้งเมอืงโดยกษัตริย์คำร์ลที่ 9 

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

ทีน่ ีม่โีบสถใ์หญ่ของเมอืง สรำ้งขึน้เม ื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำง

ประจ ำจังหวัด และสะพำนหนิ  

ระยะทำง 108  กม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของ

ประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงำมที่สุดในสแกนดเินเวยี จน

ไดรั้บขนำนนำมว่ำ รำชนิแีห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกำะใหญ่นอ้ย 14 เกำะที่

โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake 

Malaren) ท ำใหส้ตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก     

กรุงสตอกโฮล์ม งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมอืงทีตั่ ้งอยู่บนพื้นน ้ำ มี

สถำนทีส่ ำคัญ อำทิ อำคำรรัฐสภำ,พิพิธภัณฑใ์นยุคกลำง,มหำวิหำรแห่งเมอืง,

พระรำชวังหลวงและพิธเีปลีย่นกำรด์ทหำรดำ้นหนำ้ของลำนจัตุรัสกวำ้ง เป็นตน้   

ระยะทำง 309  กม. 

 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย  

 น ำเขำ้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GOOD MORNING HAGERSTEN หรอืเทยีบเทา่  

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง    กรุงสต็อคโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา – เรอื SILJA LINE       

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

09.00 น. น ำท่ำนเขำ้ชมศาลาวา่การกรุงสต็อคโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลำสรำ้งถงึ 12 

ปี ออกแบบโดยสถำปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรำ้งดว้ยอิฐ

แดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลังคำดว้ยหินโมเสค สรำ้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 

และทุกๆ วันที ่10 ของเดอืนธันวำคมของทุกปี จะมพีิธเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวลั

โนเบล (Nobel Prize) 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  
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บา่ย น ำท่ำนเขำ้ชมพิพธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือทีถู่กกูข้ ึน้มำใน

ศตวรรษที่ 17 เนื่อ งจำกสำมำรถรักษำชิ้น ส่ วนเดิมของเรือไว ไ้ด ก้ว่ำ  95 

เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดับประดำดว้ยรูปแกะสลักนับรอ้ยชิ้น เรอืวำซำเป็น

ทรัพย์สมบัตทิำงศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ี่ส ำคัญทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ในโลกในพิพิ ธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิท รรศกำรที่เก ี่ยวขอ้งกับเรือล ำนี้  9 

นทิรรศกำร ยังมภีำพยนตรเ์ก ีย่วกับเรอืวำซำ  พิพิธภัณฑแ์ห่งนีด้งึดูดนักท่องเท ีย่ว

ไดม้ำกทีสุ่ด ในบรรดำพิพิธภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี  

 

14.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรอืเพื่อลงเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE ทีพ่รอ้มไป

ดว้ย รำ้นขำยของ, คำสโิน, รำ้นคำ้ปลอดภำษี, รำ้นอำหำร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ  

 

17.00 น. เรอืส ำรำญ TALLINK SILJA LINE น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่กรุงเฮลซงิก ิประเทศ

ฟินแลนด ์

 

20.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำแบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภัตตำคำรบนเรอื อำหำรพื้นเมอืง 

 พักคำ้งคนืบนเรอืส ำรำญ TALLINK SILJA LINE  

[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นววิทะเล] 

วนัที่หกของการเดนิทาง   กรุงเฮลซงิก ิ– จตุัรสัซเีนเตอร ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภัตตำคำรบนเรอืส ำรำญ 

 เดนิทำงถงึ ณ ท่ำเท ียบเรอืกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)  เมอืงหลวงใหญ่ของ

ประเทศฟินแลนด์ (Finland)  ตั ้งอยู่ท ำงใตข้องประเทศ ริมชำยฝ่ังอ่ ำว

ฟินแลนด ์เฮลซิงกไิดรั้บฉำยำว่ำเป็น “ธดิำแห่งทะเลบอลตกิ” ควำมงดงำมของ

สถำปัตยกรรมอันไดรั้บอิทธพิลจำกทั ้งทำงฝ่ังยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนดัริม

ทะเล  (Market Square) ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นตลำดใจกลำงเมอืงขำยของที่ระลึก 

ขำยปลำนำนำชนดิ อำหำร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นที่ตัง้สถำนที่ส ำคัญ 

อำทเิช่น ท ำเนยีบประธำนำธบิด ีศำลำกลำงและโบสถ์ จำกนั้นน ำท่ำนชมจตุัรสั

ซีเนเตอร ์(Senate Square) รำยลอ้มไปดว้ยอำคำรส ำคัญๆทีส่รำ้งในยุคทีอ่ยู่

ใตก้ำรปกครองของรัสเซยีและเป็นศูนย์กลำงทำงประวัตศิำสตรข์องเฮลซงิก ิ 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุ ส (Sibelius monument) ตั ้งอยู่ ในสวน      

ซเิบลอิุส สรำ้งขึ้นเพื่อสดุดีใหแ้ก่ Jean Sibelius นักประพันธเ์พลงคลำสสิก 

เป็นอนุสำวรยี์ท ีตั่ง้อยู่กลำงแจง้ ดูแปลกตำ ทันสมัย เป็นผลงำนของศลิปิน Eila 

Hiltunen สรำ้งโดยน ำเอำแท่งเหล็ก 600 แท่ง มำเชือ่มเขำ้ดว้ยกันจนออกมำเป็น

รูปร่ำงของออร์แกนลม กวำ้ง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั้งอยู่

กลำงแจง้อย่ำงโดดเด่นเป็นสง่ำ 
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13.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิกรุงเฮลซงิกิ เพื่อท ำกำรเช็คอนิ และท ำคนืภำษี (Tax 

Refund) 

 

17.35 น. ออกเดนิทำง โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY 089 

***คณะเดนิทางวนัที ่6 พ.ย. 2559 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาเวลา 17.00 น. 

และถงึกรุงเทพฯ เวลา 07.25 น.*** 

 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ 

07.15 น. คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิำพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำง หำก

ท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม :  SCANDINAVIA 4 CAPITALS 
เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์     

7 วนั 5 คนื 
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โดยสายการบนิ ฟินนแ์อร ์(AY)          
  

ก าหนดการเดนิทาง        21-27 ต.ค. 2559 

          9-15 ธ.ค. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 78,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 78,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 14,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 78,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
78,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัดสำยกำรบนิฟินแอร ์( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ควำมประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) กระเป๋ำท่ำนละ1 ใบ (ไม่เกนิ 

23 กโิลกรัม) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง  

 9.  ค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำเขำ้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่ำทปิพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 

11. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ์, ค่ำซักรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 20 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยูโร หรอืประมาณ 800 

บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 36 ช่ัวโมงหลังกำรจอง โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ท ี ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรือไม่

สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแล

สมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  Scandinavia 4 Capitals 56161-DEC-7D-AY-W07 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวีซา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามที่สถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยื่นวีซา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิีซา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัิวีซา่เป็นดุลพินจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทั้งสิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิีซา่ ทาง

สถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวีซา่ และมสีทิธิ์ไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ 

      ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น   

      สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย  

      และอ ำนำจในกำรใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ท ีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลือ่นกำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่ำธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบรกิำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  

3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สวเีดน)  

*** ยืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ี ่VFS Global (เทรนด ี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมีหนำ้เหลอืส ำหรับประทับวีซำ่อยำ่งนอ้ย 2 

หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้ง

ไม่ช ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ ควรน ำมำประกอบกำรยืน่วีซำ่ดว้ย)   

2. รูปถา่ย รูปถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นั้น ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออม

ทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวน

ลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ี โดยกำร ฝำกหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงินในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วีซำ่  และบัญชตีอ้งมีครบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มีไม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท ำจดหมำยชีแ้จง         

3.2 กรณีเปลีย่นบญัชีเป็นเลม่ใหม ่ ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมุดบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่

ใหม่) 

3.3กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง  

     3.3.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจำ้ของ

บัญช ี  (ผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ ่ำยให)้ ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์  และบคุคลที่

เจำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้(ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชื่อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดย

จะตอ้งระบคุวำมสัมพันธ์มำโดยชัดเจนว่ำเกีย่วขอ้งกันอยำ่งไร ฉบับภำษำอังกฤษ  

     3.3.2. ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้

     3.3.3. ส ำเนำสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน หรือ Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้สว่น 
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อำยไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รูปถำ่ยรำ้น สัญญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรียนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ตใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มีกำรเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือ

หนำ้พำสปอร์ตบดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด

ว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้ีอ ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สัมภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทำ่นไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซา่
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เท่าน ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

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

7. สัญชำตปัิจจบัุน .................................สัญชำตโิดยก ำเนิด หำกตำ่งจำกปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยำ่        แยกกันอยู ่                     หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว์ กรุณำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสัญชำตขิองผูม้ีอ ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์ือถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อำชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรียน นักศกึษำ กรุณำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วีซำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไม่เคย 

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

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิ้วมือเพือ่กำรขอวีซำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไม่เคย        เคย  (กรุณำระบวัุนที ่หำกทรำบ)............................................. 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวีซำ่หรือไม่ 

    ไม่เคย                   เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ).................................................... 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซำ่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญำต/ิบริษัท/องคก์ร)  

       กรุณำระบชุือ่ ......................................................  

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    ………………………………………………..….   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมีผูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 
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   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  

 


