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ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES  

สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

 8 วัน 5 คืน 

เดินทาง ตุลาคม 62 – มิถุนายน 63 

เร่ิมต้นเพียง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รอืวำซำ 

วนัที่ 3. สต็อกโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– เมืองเก่ำกมัลำสตนั –คำรล์สตทั 
วนัที่ 4. คำรล์สตทั – ออสโล – อทุยำนฟรอกเนอร ์– ศำลำว่ำกำรเมืองออสโล – ถนนคำรล์โจฮนัเกท 
วนัที่ 5. ลำนกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภัณฑเ์รอืไวกิง้โบรำณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรอื DFDS 

วนัที่ 6. โคเปนเฮเกน  – ลติเติล้เมอรเ์มด – น ำ้พแุห่งรำชินีเกฟิออน – พระรำชวงัอมำเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

วนัที่ 7. ปรำสำทโรเซนบอรก์ – สนำมบิน 
วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประต ู2 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย พบเจำ้หนำ้ที่
คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รือวาซา 
01.25 น. ออกเดินทำงสูก่รุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG960 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไป จะออกเดินทางเวลา 01.10 น. และไปถึงสต็อก
โฮลม์ เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถงึท่ำอำกำศยำนสต็อกโฮลม์ -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน (เวลำทอ้งถ่ินชำ้
กว่ำประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนำคม 2562) น  ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมืองและ
ศลุกำกร น  ำท่ำนชมกรุงสต็อกโฮลม์  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงำมที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนำนนำมว่ำ รำชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกำะใหญ่นอ้ย 14 เกำะที่โอบลอ้ม
ดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสำบมำลำเร็น (Lake Malaren) ท ำใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮลม์  งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพืน้น  ำ้ มีสถำนที่ส  ำคัญ อำทิ อำคำรรฐัสภำ , 
พิพิธภัณฑใ์นยคุกลำง, มหำวิหำรแห่งเมือง,พระรำชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนกำรด์ทหำรดำ้นหนำ้ของลำนจตัุรสักวำ้ง เป็นตน้ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
         บ่าย จำกนัน้น  ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกูข้ึน้มำในศตวรรษที่ 17 เนื่องจำกสำมำรถรกัษำ

ชิน้ส่วนเดิมของเรอืไวไ้ดก้ว่ำ 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดำดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรอืวำซำเป็นทรพัยส์มบัติ
ทำงศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  ำคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศกำรที่เก่ียวขอ้ง
กับเรือล  ำนี ้ 9 นิทรรศกำร ยังมีภำพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวำซำ พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวไดม้ำกที่สุด ในบรรดำ
พิพิธภัณฑใ์นสแกนดิเนเวีย 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั QUALITY GLOBE หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่3 สตอ็กโฮลม์ – ซิตีฮ้อลล ์– เมอืงเก่ากัมลาสตัน –คารล์สตัท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชมศำลำว่ำกำรกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลำสรำ้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดงัของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สรำ้งดว้ยอิฐแดงกว่ำ 8 ลำ้นกอ้น และมุงหลงัคำดว้ยหินโมเสค สรำ้งเสร็จสมบูรณใ์นปี 1911 และทุกๆ 
วนัที่ 10 ของเดือนธันวำคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรำงวัลโนเบล (Nobel Prize) น ำท่ำนชมบริเวณเมืองเก่ำกัม
ลำสตัน อนัเป็นบรเิวณที่ตั้งของพระรำชวังหลวงใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปที่ระลกึ แลว้น ำท่ำนขึน้สูจ่ดุชมวิวเมืองสต็อกโฮมในแบบพำ
โนรำมำ ณ จดุชมวิวเมือง 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงำมเล็กๆ ริมทะเลสำบอยู่ระหว่ำงเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพรำะเป็นเมืองผ่ำนระหว่ำงสองเมืองใหญ่นี ้สรำ้งเมืองโดยกษัตรยิค์ำรล์ที่ 9 (Karl 



 
 
 
 
 
 

IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตำมพระนำมของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรำ้งขึน้เมื่อปี 1730 , 
จตัรุสัใจกลำงเมือง, ศำลำกลำงประจ ำจงัหวดั และสะพำนหิน 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั SCANDIC WINN หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่4 
คารล์สตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมอืงออสโล – 
ถนนคารล์โจฮันเกท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทำงสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่ำครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบดำ้นเหนือของอ่ำวฟยอรด์ ระหว่ำงเสน้ทำงท่ำนจะไดพ้บกบัสภำพธรรมชำติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชำติที่
อดุมสมบรูณ ์ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงำนของปฏิมำกรเอกชำวนอรเ์วยช์ื่อกุสตำฟ วิกเก
แลนด ์ที่ใชเ้วลำ 40 ปีในกำรแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนษุย ์ตรง
ใจกลำงของอทุยำนเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่ำนชื่อ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจำกหินสลกัแกรนิตเพียง
แท่งเดียว จำกนัน้น  ำท่ำนชมบรเิวณ ดำ้นนอกปรำสำท Akerrus งำนสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ในยคุเรอเนสซองค ์

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนถ่ำยรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล  ซึ่งสรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมที่สวยงำมดว้ยลกัษณะของอำคำรหอคอยคู่ ตั้งอยู่

บริเวณริมแม่น  ำ้ ซึ่งรำยลอ้มดว้ยอำคำรที่สวยงำมริมออสโลฟยอรด์ จำกนั้นมีเวลำใหท้่ำนเดินเล่นเลือกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ 
บรเิวณถนนคำรล์ โยฮนัส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่ำนเลอืกซือ้ของฝำกของที่ระลกึตำมอธัยำศัย 

ค ่า รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ท่ีพัก เขำ้สูท่ี่พกั โรงแรม QUALITY33 หรอืเทียบเท่ำ 

 (เพื่อควำมสะดวกของท่ำน กรุณำเตรยีมกระเป๋ำส  ำหรบัคำ้งคืนบนเรอื 1 คืน ในคืนถดัไป) 

วันที ่5 
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo 
Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ั้งสงูตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ เป็นสถำนที่

จดักำรแข่งขนักีฬำโอลมิปิกฤดหูนำวในปี 1952 จำกนัน้น  ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภัณฑเ์รอืไวกิง้โบรำณ จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิง้ที่
สรำ้งจำกไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่  9 โดยขุดได้จำกรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจำกนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเครื่องมือใน
ชีวิตประจ ำวนัที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี เป็นต ำนำนของชำวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส  ำคัญที่สดุ เพรำะชำวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ใน
เรื่องของกำรรบท ำกำรคำ้และออกส  ำรวจหำดินแดนใหม่ๆ จนมีค ำกลำ่วว่ำถำ้ไม่มีเรอืไวกิง้ก็จะไม่มียคุที่รุง่เรอืงที่สดุ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
บ่าย พำท่ำนถ่ำยรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถำนส ำคัญประจ ำเมือง และมีสถำปัตยกรรมที่สวยงำมโดดเด่นที่เหมำะ

แก่กำรแวะชมถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึ อีกทัง้โรงละครแห่งชำติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงกำรปรบัปรุงบรเิวณชำยฝ่ัง
ของออสโลใหเ้กิดเป็นพืน้ที่ที่มีประโยชน ์และกำรปรบัผงักำรจรำจรของชำยฝ่ังดำ้นตัวเมืองออสโล 

15.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปด้วยรำ้นขำยของ, รำ้นค้ำ
ปลอดภำษี,รำ้นอำหำร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณำเตรยีมกระเป๋ำส  ำหรบัคำ้งคืนบนเรอื 1 คืน เพื่อควำมสะดวกของท่ำน) 



 
 
 
 
 
 

16.30 น. ออกเดินทำงสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำรก์ (Denmark) 
ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภัตตำคำรบนเรอื 
ท่ีพัก พักคำ้งคืนบนเรือส  ำรำญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ SEA VIEW) (ในกรณีที่หอ้งพัก Sea view 

cabin มีจ  ำนวนหอ้งที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรคืนค่ำใชจ่้ำยใหท้่ำนละ่700 บำท) 

วันที ่6 
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น ้าพุแห่งราชิ นี เกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอรก์ – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทำงถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำรก์ (Denmark) น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ำยรูป

คู่กบัเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญ่ที่มีเรอืสนิคำ้และเรือส  ำรำญเทียบท่ำ
อยู่ ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต  ำนำนเล่ำขำนว่ำ "เทพเจำ้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบันดำลใหพ้ระนำง
กอบกูช้ำติ โดยพระรำชินีเกฟิออนได้แปลงร่ำงลกูชำย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื ้นดินขึน้มำจำกใต้น  ำ้ ให้เกิดเป็นประเทศ
เดนมำรก์ในทกุวนันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดำ้นนอกที่ประทับในฤดูหนำวของรำชวงศแ์ห่ง

เดนมำรก์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์อ็คโคโค่ และจะมีกำรเปลี่ยนทหำรยำมหนำ้วังทกุวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จ
พระรำชินีนำถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จำกนั้นใหอ้ิสระท่ำนชมบริเวณจัตรุสัซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจ ำเมือง 
และท่ำนจะสำมำรถสมัผัสบรรยำกำศครกึครืน้ของใจกลำงเมือง ชอ้ปป้ิงสินคำ้ย่ำน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้
อปป้ิง ที่ยำวที่สดุในโลก เริ่มจำกศำลำว่ำกำรเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดัง อำทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 



 
 
 
 
 
 

ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนชมควำมงำมของภำยนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปรำสำทที่สรำ้งขึน้ในสมัยศตวรรษ
ที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรำ้งในสมัยพระเจำ้คริสเตียนที่  4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแลว้ภำยใน
ปรำสำมแห่งนีย้งัเป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหำมงกฎุ และเครื่องรำชอิสริยำภรณข์องรำชวงศเ์ดนมำรค์ตั้งแต่อดีตจนถงึปัจจบุัน
อีกดว้ย 

 น ำคณะเดินทำงสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่ำนมีเวลำในกำรท ำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลำในกำรเลือกซือ้สินค้ำใน
รำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 

13.50 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 
 *** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และไปถึง
กรุงเทพเวลา 06.00 น. *** 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
06.20 น. ถงึสนำมบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ 

 

อัตราค่าบริการ :  ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 
สวีเดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

04 - 11 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 14,900 

17 - 24 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 41,900 14,900 

08 - 15 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

22 - 29 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

03 - 10 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

16-23 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 8,900 

4-11 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 42,900 10,900 



 
 
 
 
 
 

5-12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 42,900 10,900 

22-29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 40,900 9,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 40,900 9,900 

21-28 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 10,900 

23-30 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 37,900 10,900 

11-18 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 12,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท  ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ่้ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรอืไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุันเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 



 
 
 
 
 
 

7. ค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวีเดน (ผู้ย่ืนวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่ำในวันย่ืน เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,000 บำท) 
6. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (13 ยโูร) 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บรษัิทฯ ทรำบลว่งหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนขำ้ง
นำนและอำจไม่สำมรถดงึเลม่ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุัติวีซ่ำได ้  

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปย่ืนค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง
บริษัทดว้ย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงย่ิงในกำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสอืเดินทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส  ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋ วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตูฉกุเฉินได ้(น  ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 



 
 
 
 
 
 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบรกิำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน หรอืค่ำ
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจัดประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนหรอืยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรตัและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 
*** ยื่นวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนดี ้ช้ัน 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส  ำหรบัประทับวีซ่ำอย่ำงนอ้ย 2 หน้ำ 
อำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวันเดินทำงกลบั  และหนงัสอืเดินทำงจะตอ้งไม่ช  ำรุด (หนงัสอืเดินทำงเล่มเก่ำ 
กรุณำน ำมำประกอบกำรย่ืนวีซ่ำดว้ย)  

 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึง
ผู้เดินทางท่ีถอืพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 
2. รูปถา่ย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ  ำนวน 2 ใบ (พืน้หลงัขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 

6 เดือนหำ้มสวมแว่นตำหรอืเครื่องประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำร

หรอืหุน้สว่น อำยไุม่เกิน 3 เดือน หรอื ส  ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 

- กิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เช่น รูป
ถ่ำยรำ้น สญัญำเช่ำที่ โฉนดที่ดิน เป็นตน้ 

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ  ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำยไุม่เกิน 1 เดือนนบัจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้  ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถำนทตูที่ย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองกำรเรยีนที่ออกจำกสถำบนัที่ก  ำลงัศกึษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำยไุม่เกิน 1 เดือนนบัจำกวันที่ออกเอกสำร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้  ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถำนทตูที่ย่ืน) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ยเอง 
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้  ำเนำสมดุเงินฝำก ออมทรพัยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป  สว่นตวัของผูเ้ดินทำง ถ่ำยส  ำเนำ 

ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลกูคำ้ท  ำรำยกำรเดินบญัชี โดยกำร ฝำกหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงินในบัญชี อพัเดทไม่เกิน 15 



 
 
 
 
 
 

วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่ำ  และบญัชีตอ้งมีครบทกุเดือน  ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมาย
ชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่ำนถ่ำยส  ำเนำสมดุบญัชีมำทั้งสองเลม่ (ทัง้เลม่เก่ำ –เลม่ใหม่) 
4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ยเอง  
     4.3.1. ตอ้งท ำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จา่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบชุื่อเจำ้ของบัญชี   (ผูท้ี่ออกค่ำใชจ้่ำยให)้ ต้อง

สะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ และบคุคลที่เจำ้ของบญัชีออกค่ำใชจ้่ำยให ้(ผูเ้ดินทำง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวำมสมัพนัธม์ำโดยชดัเจนว่ำเก่ียวขอ้งกนัอย่ำงไร ฉบบัภำษำองักฤษ  

     4.3.2. ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่ออกค่ำใชจ้่ำยให้ 
     4.3.3. ส  ำเนำสมุดบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
- บตัรประชำชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบตัร(ถำ้มี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกลุ (ถำ้มีกำรเปลี่ยน)  

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนังสอืยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้งคัดหนังสือยินยอม
ระบใุหบ้ตุรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบับิดำ) พรอ้มแนบส  ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้
บตุรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส  ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บิดำมำดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสมัพนัธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส  ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์
บิดำและมำรดำ 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ  ำนำจ
ปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมัครวีซ่ำ พรอ้มเดินทำงมำสมัภำษณก์ับบุตรที่สถำนทูตดว้ย ทั้ง
สองท่าน 

7. ท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส  ำเนำถกูตอ้ง ใหท้่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 
 
แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 



 
 
 
 
 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื่อ – นำมสกลุ ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นำมสกลุตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถำนที่เกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชำติปัจจบุนั .................................สญัชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชำย                 หญิง 
9. สถำนภำพ           โสด                               แต่งงำน (จดทะเบียน)                      แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)               
                                             หย่ำ         แยกกนัอยู่                          หมำ้ย (คู่สมรสเสยีชีวิต) 
                                             อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอก ชื่อตวั นำมสกลุ ที่อยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูม้ีอ  ำนำจปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
    หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ.........................................อีเมล.....................................................  
12. อำชีพปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษัิทที่ท  ำงำน ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส  ำหรบันกัเรยีน นกัศกึษำ กรุณำกรอกช่ือ ที่อยู่ของสถำบนัศกึษำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 
14. วีซ่ำเชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
                  ไม่เคย 
                  เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที่................................... ถงึวนัที่...........................................  
15. เคยถกูพิมพล์ำยนิว้มือเพื่อกำรขอวีซ่ำเชงเกน้ก่อนหนำ้นี ้
                              ไม่เคย               เคย  (กรุณำระบวุนัที่ หำกทรำบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรอืไม่ 
                ไม่เคย                                เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ).................................................... 
 



 
 
 
 
 
 

 
17. ควำมรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้อ้งขอ 
      ตวัผูข้อวีซ่ำเอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญำติ/บรษัิท/องคก์ร)  
       กรุณำระบชุื่อ ......................................................  
สิ่งที่ช่วยในกำรด ำรงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในกำรด ำรงชีพ   
   เช็คเดินทำง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผูจ้ดัหำให ้
   ช ำระค่ำที่พกัลว่งหนำ้แลว้                  ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนกัมีผูอ้อกให ้
   ช ำระค่ำพำหนะลว่งหนำ้แลว้                  ช ำระค่ำพำหนะลว่งหนำ้แลว้ 
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    
   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
 
 
 


