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THE 4 COUNTRIES  
สแกนดเินเวีย 4 เมืองหลวง  

เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบนิ การ์ต้า แอร์เวย์ (QR) เดนิทาง กุมภาพนัธ์ -พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โดฮา 

วนัท่ี 2. โดฮา – โกเทนเบร์ิก – จตัรัุส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก –  มลัโม – ปราสาทมลัโม 
วนัท่ี 3. มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลอ่งเรือ DFDS 

วนัท่ี 4. ออสโล –  พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล 
วนัท่ี 5. รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรัล – ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอร์ด 

วนัท่ี 6. เกียร์โล – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร์ – คาลสตทั 

วนัท่ี 7.คาร์ลสตทั – สตอ็กโฮล์ม – เมืองเก่ากมัลาสตนั 

วนัท่ี 8. พพิธิภณัฑ์เรือวาซา – ศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮล์ม - ลอ่งเรือส าราญ เรือ SILJALINE     

วนัท่ี 9. กรุงเฮลซิงกิ – จตัรัุสซีเนเตอร์ – สนามบนิ 

วนัท่ี 10 โดฮา - กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โดฮา   
16.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ กาตาร์ แอร์เวย์ 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
19.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ เท่ียวบนิท่ี QR 833 
23.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิกรุงโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตเ่มษายน 63 จะออกเดนิทางเวลา 20.40 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตพ่ฤษภาคม 63 จะออกเดนิทางเวลา 20.45 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.55น. *** 

วันที่ 2 
โดฮา – โกเทนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก – มัลโม – 
ปราสาทมัลโม 

01.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองโกเทนเบร์ิก เท่ียวบนิท่ี QR 173 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แตเ่มษายน 63 จะออกเดนิทางเวลา 02.05  น. และไปถึงโกเทนเบร์ิกเวลา 07.35 น. *** 

06.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิโกเทนเบร์ิก (Gothenburg) ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าน าท่านเดนิทางเข้าสู่เมืองโกเทนเบร์ิก (Gothenburg) เมืองใหญ่อนัดบัสองของสวีเดน 
และใหญ่เป็นอนัดบัห้าในแถบนอร์ดดกิ โดยเป็นเมืองท่ีผงัเมืองคล้ายๆ กบัอมัสเตอร์ดมัอย่างมาก เพราะในช่วงเเรกของการ
สร้างเมืองในช่วงปี ค.ศ.1621 นัน้ผู้อพยพชาวดชัต์มีสว่นในการก่อสร้างเมือง เเละคนท้องถิ่นมกัจะเรียกช่ือเลน่ๆ ของเมือง
เเห่งนีว้า่ ลติเติล ลอนดอน โดยมีสีสนัยามค ่าคืนท่ีคล้ายคลงึกบัลอนดอน น าท่านชมจัตุรัส Gustav Adolf’s ท่ีอยู่ใจกลาง
เมืองเเละมีความส าคญัอย่างมากในเร่ืองของการท่องเท่ียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
      บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสดุเมืองหนึ่งของสวีเดน เช่ือว่าก่อตัง้ขึน้มา

ตัง้แตปี่ 1085 โดยในอดีตเคยเป็นสว่นหนึ่งของเดนมาร์ก และได้ตกเป็นของสวีเดนตัง้แตปี่ 1658 หลงัสนธิสญัญารอสกิล ถือ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนท่ีห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร์ 
(Helsingør) ของประเทศเดนมาร์ก   ซึ่งมีช่องแคบเออเรซุนด์คัน่เป็นชายแดนธรรมชาต ิน าท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นจดุ
ท่ีสวยงามท่ีสดุของเมือง ถ่ายภาพกบั ศาลาว่าการเมือง (rådhus) ท่ีสร้างแล้วเสร็จตัง้แตปี่ 1897 จากนัน้น าท่นเดนิทางต่อ
สู่เมืองเมืองมัลโม (Malmö) นัน้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดบัท่ีสามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศเเละมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชม
ปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ด้านนอก) สร้างขึน้มาโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนท่ีพระเจ้าค
ริสเตียนท่ี 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเมืองมลัโมยังอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเดนมาร์ก เพ่ือวตัถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวนัตกเเละควบคมุการค้าขายทาง
เรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนีเ้เล้วปราสาทเเห่งนีย้งัโดง่ดงัเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานท่ีคมุขงัเจมส์ เฮปเบร์ิน พระ
สวามีคนท่ีสามของสมเดจ็พระราชินีแมร่ีแห่งสก็อตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษท่ี 19 ยงัใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหาร
อีกด้วย จากนัน้น าท่านชมศาลาว่าการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตล์ดตัช์เรอเนสซองส์ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1353 
ซึ่งได้ช่ือวา่เป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง โดยอาคารเเห่งนีมี้ความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขบักลอ่มอยู่ตลอดเวลา 
โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorget บริเวณตรงกลางจัตรัุสมีรูปปัน้ของพระเจ้า Karl Gustav ท่ี 10 ซึ่งออกแบบและ
แกะสลกัโดย John Börjeson อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้าตามร้านบริเวณรอบๆจตรัุสตามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 
 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA  หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน น าเท่ียวชม
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกท่ีประทับในฤดหูนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก
นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตล์ร็อคโคโค ่และจะมีการเปล่ียนทหารยามหน้าวงัทกุวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเดจ็พระราชินี
นาถเสดจ็ประทบัอยู่ท่ีน่ี ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กนัเป็นย่านท่าเรือขนาด
ใหญ่ท่ีมีเรือสนิค้าและเรือส าราญเทียบท่าอยู่ ชมน า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเล่าขานว่า "เทพ
เจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกู้ชาต ิ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพืน้ดิน
ขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทกุวนันี ้

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

บรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิง้ ท่ียาวท่ีสดุในโลก 
เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัอาทิLouis Vuitton, Emporio Armani, 
Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  



 
 
 
 
 
 

 

15.00 น. น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอด
ภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของ
ท่าน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภตัตาคารบนเรือ 
16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) 
ที่พัก พกัค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัแบบ SEA VIEW)   (ในกรณีที่ห้องพัก Sea view 

cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท) 

วันที่ 4 
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
เกียร์โล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีคา่ครองชีพสงูท่ีสดุในโลกแทนท่ีโตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหวา่งเส้นทางท่านจะได้พบกบัสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม ่ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ี
อดุมสมบรูณ์ จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ น าท่าน
ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามด้วยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ ตัง้อยู่บริเวณริม
แมน่ า้ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอร์ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ท่ีสร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขดุ

ได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็น
ต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุ แล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมือง
แห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหบุเขา และดนิแดนแห่งกลาเซียร์ท่ีมีช่ือเสียงของนอร์เวย์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั USTEDALEN หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟ
ยอร์ด 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสมัผสัประสบการณ์ น่ังรถไฟสายโรแมนตกิฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The 

Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเส้นทางรถไฟสาย ท่ีโรแมนตกิท่ีสดุในยโุรปเหนือ ลอดอโุมงค์ท่ีเจาะ
ทะลภุเูขา ผา่นทะเลสาบ แมน่ า้ และน า้ตกเหนือคณานับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขา มุง่สูส่ถานีไมดรัล (Myrdal) 
ศนูย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทัศน์
งดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของ ธารน า้แข็งปกคลมุเหนือ
พืน้ดนิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 



 
 
 
 
 
 

 

บ่าย จากนัน้เปล่ียนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น 
(Gudvangen) ซึ่งฟยอร์ดนีน้อกจากจะได้รับการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแล้ว ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็นฟยอร์ดท่ียาวและ
ลกึท่ีสดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ีได้รับการยกย่องวา่สวยท่ีสดุคือ NARROW FJORD 
ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสงูชันอันเขียวขจี ธารน า้ตกนับร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ข อง
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเม่ือหลายล้านปีก่อน ในโลกนีมี้ไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอร์ด 
แต่ฟยอร์ดท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าสวยติดอันดบัโลกเช่นกัน 
แล้วน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองเกียร์โล (Geilo) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั USTEDALEN หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – คาลสตัท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวย์ช่ือกสุตาฟ วกิเกแลนด์ ท่ีใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวฎัจักรใน
หนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะ
จากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลท่ี 9 (Karl 



 
 
 
 
 
 

 

IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เม่ือปี 1730, 
จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN GUSTAF FRODING หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 คาร์ลสตัท – สตอ็กโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อันงดงามท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะท่ีโอบ
ล้อมด้วยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านชมเมืองสตอ็กโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอ็กโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวงัหลวง
และพิธีเปล่ียนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตรัุสกว้าง น าท่านชมบริเวณ เมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณท่ีตัง้ของ
พระราชวงัหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลกึ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN BROMMA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม - ล่องเรือส าราญ 
เรือ SILJALINE     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพธิภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิน้ส่วน

เดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบตัิทาง
ศลิปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพธิภณัฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องกับ
เรือล านี ้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด ในบรรดา



 
 
 
 
 
 

 

พพิธิภณัฑ์ในสแกนดเินเวีย น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสตอ็กโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จ
สมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพธีิเลีย้งรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ท่ีพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้า

ปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
17.00 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า แบบ “สแกนดเินเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พัก พกัค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE 

[Sea view cabin ห้องพักแบบเหน็ววิทะเล] (ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท)  

วันที่ 9 กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เดินทางถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของ
ประเทศฟินแลนด์ (Finland)  ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาวา่เป็น “ธิดาแห่งทะเล
บอลติก” ความงดงามของสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล (Market 

Square) ท่ีมีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของท่ีระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยงัเป็นท่ีตัง้
สถานท่ีส าคญั อาทิเช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสซีเนเตอร์ (Senate Square) 

รายล้อมไปด้วยอาคารส าคญัๆท่ีสร้างในยคุท่ีอยู่ใต้การปกครองของรัสเซียและเป็นศนูย์กลางทางประวตัศิาสตร์ของเฮลซิงกิ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึน้เพ่ือสดดุีให้แก่ Jean Sibelius นัก

ประพนัธ์เพลงคลาสสกิ เป็นอนสุาวรีย์ท่ีตัง้อยู่กลางแจ้ง ดแูปลกตา ทนัสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สร้างโดย
น าเอาแท่งเหลก็ 600 แท่ง มาเช่ือมเข้าด้วยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กว้าง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนกั 24 
ตนั ตัง้อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเดน่เป็นสง่า 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

16.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เท่ียวบนิท่ี QR 302  
*** ส าหรับคณะท่ีเดนิทางตัง้แต ่21 มี.ค. จะออกเดนิทางเวลา 18.00 น.และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 

23.20 น. เดนิทางถึงกรุงโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 

วันที่ 10 โดฮา – กรุงเทพฯ  
02.25 น.  ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ เท่ียวบนิท่ี QR 980 

*** ส าหรับคณะท่ีเดนิทางตัง้แต ่21 มี.ค. จะออกเดนิทางเวลา 02.05 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดนิทางตัง้แต ่25 เม.ย.จะออกเดนิทางเวลา 01.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 

12.55 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 
THE 4 COUNTRIES  

สแกนดิเนเวยี 4 เมืองหลวง  
เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืนง 

สายการบนิการ์ต้า (QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

15-24 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

14-23 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

21-30 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

4-13 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 50,375 13,900 

11-20 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 49,975 13,900 

25 เม.ย. – 4 พ.ค.63 72,900 72,900 72,900 49,375 13,900 

9-18 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

30 พ.ค. 63- 8 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 



 
 
 
 
 
 

 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้เดนิทางช าระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 



 
 
 
 
 
 

 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 



 
 
 
 
 
 

 

สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่สวเีดน  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 



 
 
 
 
 
 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 



 
 
 
 
 
 

 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน 
 

(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 าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ 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 

      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 ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


