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ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES  

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง มีนาคม– มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์เรือวำซำ 

วนัท่ี 3. สตอ็กโฮล์ม – ซิตีฮ้อลล์ – เมืองเก่ำกมัลำสตนั –คำร์ลสตทั 
วนัท่ี 4. คำร์ลสตทั – ออสโล – อทุยำนฟรอกเนอร์ – ศำลำวำ่กำรเมืองออสโล – ถนนคำร์ลโจฮนัเกท 
วนัท่ี 5. ลำนกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพธิภณัฑ์เรือไวกิง้โบรำณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรือ DFDS 

วนัท่ี 6. โคเปนเฮเกน  – ลติเติล้เมอร์เมด – น ำ้พแุห่งรำชินีเกฟิออน – พระรำชวงัอมำเลียนบอร์ก – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 7. ปรำสำทโรเซนบอร์ก – สนำมบนิ 
วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู2 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบนิไทย พบเจ้ำหน้ำท่ี
คอยอ ำนวยควำมสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – สตอ็กโฮล์ม – พพิธิภัณฑ์เรือวาซา 
01.25 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสำยกำรบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG960 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่เดือน ตุลาคม 62 เป็นต้นไป จะออกเดนิทางเวลา 01.10 น. และไปถึงสต็อก
โฮล์ม เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสตอ็กโฮล์ม -อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสตอ็กโฮล์ม ประเทศสวีเดน (เวลำท้องถิ่นช้ำ
กว่ำประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 31 มีนำคม 2562) น ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและ
ศลุกำกร น ำท่ำนชมกรุงสตอ็กโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนั
งดงำมท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนำนนำมว่ำ รำชินีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบด้วยเกำะใหญ่น้อย 14 เกำะท่ีโอบล้อม
ด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสำบมำลำเร็น (Lake Malaren) ท ำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม  งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น ำ้ มีสถำนท่ีส ำคญั อำทิ อำคำรรัฐสภำ , 
พพิธิภณัฑ์ในยคุกลำง, มหำวหิำรแห่งเมือง,พระรำชวงัหลวงและพธีิเปล่ียนกำร์ดทหำรด้ำนหน้ำของลำนจตัรัุสกว้ำง เป็นต้น 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
         บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถกูกู้ขึน้มำในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจำกสำมำรถรักษำ

ชิน้สว่นเดมิของเรือไว้ได้กว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่ประดบัประดำด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวำซำเป็นทรัพย์สมบตัิ
ทำงศลิปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส ำคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพธิภณัฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศกำรท่ีเก่ียวข้อง
กับเรือล ำนี ้9 นิทรรศกำร ยังมีภำพยนตร์เก่ียวกับเรือวำซำ พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเท่ียวได้มำกท่ีสุด ในบรรดำ
พพิธิภณัฑ์ในสแกนดเินเวีย 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั QUALITY GLOBE หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 3 สตอ็กโฮล์ม – ซิตีฮ้อลล์ – เมืองเก่ากัมลาสตัน –คาร์ลสตัท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเข้ำชมศำลำวำ่กำรกรุงสตอ็กโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ 
Ragnar Ostberg สร้ำงด้วยอิฐแดงกว่ำ 8 ล้ำนก้อน และมงุหลงัคำด้วยหินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ 
วนัท่ี 10 ของเดือนธันวำคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรำงวลัโนเบล (Nobel Prize) น ำท่ำนชมบริเวณเมืองเก่ำกมั
ลำสตนั อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระรำชวงัหลวงให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ีระลกึ แล้วน ำท่ำนขึน้สูจ่ดุชมววิเมืองสตอ็กโฮมในแบบพำ
โนรำมำ ณ จดุชมววิเมือง 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงำมเล็กๆ ริมทะเลสำบอยู่ระหว่ำงเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพรำะเป็นเมืองผ่ำนระหว่ำงสองเมืองใหญ่นี ้สร้ำงเมืองโดยกษัตริย์คำร์ลท่ี 9 (Karl 



 
 
 
 
 
 

 

IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตำมพระนำมของพระองค์ Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ำงขึน้เม่ือปี 1730, 
จตัรัุสใจกลำงเมือง, ศำลำกลำงประจ ำจงัหวดั และสะพำนหิน 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั SCANDIC WINN หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 
คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
ถนนคาร์ลโจฮันเกท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดนิทำงสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่ำครองชีพสงูท่ีสดุในโลกแทนท่ีโตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบด้ำนเหนือของอ่ำวฟยอร์ด ระหวำ่งเส้นทำงท่ำนจะได้พบกบัสภำพธรรมชำติท่ีแปลกใหม ่ซึ่งเป็นธรรมชำติท่ี
อดุมสมบรูณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (Frognor Sculoture Park) ชมผลงำนของปฏิมำกรเอกชำวนอร์เวย์ช่ือกุสตำฟ วกิเก
แลนด์ ท่ีใช้เวลำ 40 ปีในกำรแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลงัได้เห็นวัฎจกัรในหนึ่งชีวติของมนุษย์ ตรง
ใจกลำงของอุทยำนเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบว์แดงของท่ำนช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะจำกหินสลกัแกรนิตเพียง
แท่งเดียว จำกนัน้น ำท่ำนชมบริเวณ ด้ำนนอกปรำสำท Akerrus งำนสถำปัตยกรรมอนัเก่ำแก่ในยคุเรอเนสซองค์ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนถ่ำยรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมด้วยลกัษณะของอำคำรหอคอยคู่ ตัง้อยู่

บริเวณริมแม่น ำ้ ซึ่งรำยล้อมด้วยอำคำรท่ีสวยงำมริมออสโลฟยอร์ด จำกนัน้มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นเลือกซือ้ของช้อปปิง้ ณ 
บริเวณถนนคำร์ล โยฮนัส์ เกท (Karl Johans Gate) ให้ท่ำนเลือกซือ้ของฝำกของท่ีระลกึตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก เข้ำสูท่ี่พกั โรงแรม QUALITY33 หรือเทียบเท่ำ 

 (เพ่ือควำมสะดวกของท่ำน กรุณำเตรียมกระเป๋ำส ำหรับค้ำงคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถดัไป) 

วันที่ 5 
ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ – Oslo 
Opera House – ล่องเรือ DFDS 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำ เป็นสถำนท่ี

จดักำรแขง่ขนักีฬำโอลมิปิกฤดหูนำวในปี 1952 จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมพพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้โบรำณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ท่ี
สร้ำงจำกไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขุดได้จำกรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจำกนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือใน
ชีวิตประจ ำวนัท่ีมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี เป็นต ำนำนของชำวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุ เพรำะชำวไวกิง้ใช้เรือทัง้ใน
เร่ืองของกำรรบท ำกำรค้ำและออกส ำรวจหำดนิแดนใหม่ๆ  จนมีค ำกลำ่ววำ่ถ้ำไมมี่เรือไวกิง้ก็จะไมมี่ยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
บ่าย พำท่ำนถ่ำยรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถำนส ำคญัประจ ำเมือง และมีสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมโดดเด่นท่ีเหมำะ

แก่กำรแวะชมถ่ำยรูปเป็นท่ีระลกึ อีกทัง้โรงละครแห่งชำต ิ(The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงกำรปรับปรุงบริเวณชำยฝ่ัง
ของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน์ และกำรปรับผงักำรจรำจรของชำยฝ่ังด้ำนตวัเมืองออสโล 

15.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่าเรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพร้อมไปด้วยร้ำนขำยของ, ร้ำนค้ำ
ปลอดภำษี,ร้ำนอำหำร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณำเตรียมกระเป๋ำส ำหรับค้ำงคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือควำมสะดวกของท่ำน) 



 
 
 
 
 
 

 

16.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำร์ก (Denmark) 
ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำแบบ "สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภตัตำคำรบนเรือ 
ที่พัก พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัแบบ SEA VIEW) (ในกรณีท่ีห้องพกั Sea view 

cabin มีจ ำนวนห้องท่ีไมเ่พียงพอตอ่คณะ ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรคืนคำ่ใช้จ่ำยให้ท่ำนละ่700 บำท) 

วันที่ 6 
โคเปนเฮเกน – ลิตเติ ้ล เมอร์เมด – น ้าพุแห่งราชิ นี เกฟิออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทำงถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำร์ก (Denmark) น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ำยรูป

คูก่บัเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กนัเป็นย่ำนท่ำเรือขนำดใหญ่ท่ีมีเรือสนิค้ำและเรือส ำรำญเทียบท่ำ
อยู่ ชมน า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต ำนำนเล่ำขำนว่ำ "เทพเจ้ำ ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดำลให้พระนำง
กอบกู้ ชำติ โดยพระรำชินีเกฟิออนได้แปลงร่ำงลูกชำย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพืน้ดินขึน้มำจำกใต้น ำ้ ให้เกิดเป็นประเทศ
เดนมำร์กในทกุวนันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำเท่ียวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้ำนนอกท่ีประทับในฤดหูนำวของรำชวงศ์แห่ง

เดนมำร์กนบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตล์ร็อคโคโค ่ และจะมีกำรเปล่ียนทหำรยำมหน้ำวงัทกุวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จ
พระรำชินีนำถเสดจ็ประทบัอยู่ท่ีน่ี จำกนัน้ให้อิสระท่ำนชมบริเวณจัตรัุสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จดุถ่ำยรูปสวยงำมประจ ำเมือง 
และท่ำนจะสำมำรถสมัผสับรรยำกำศครึกครืน้ของใจกลำงเมือง ช้อปปิง้สินค้ำย่ำน ถนนสตรอยก์  (Stroget Street) ถนนช้
อปปิง้ ท่ียำวท่ีสุดในโลก เร่ิมจำกศำลำว่ำกำรเมืองไปสิน้สุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินค้ำแบรนด์เนมช่ือดงั อำทิ Louis 
Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 



 
 
 
 
 
 

 

ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั ZLEEP HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 7 ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนชมควำมงำมของภำยนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปรำสำทท่ีสร้ำงขึน้ในสมยัศตวรรษ
ท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้ำงในสมัยพระเจ้ำคริสเตียนท่ี 4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแล้วภำยใน
ปรำสำมแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหำมงกฎุ และเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ของรำชวงศ์เดนมำร์คตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั
อีกด้วย 

 น ำคณะเดินทำงสู่ สนามบิน เพ่ือให้ท่ำนมีเวลำในกำรท ำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลำในกำรเลือกซือ้สินค้ำใน
ร้ำนค้ำปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

13.50 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG951 
 *** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือน  ตุลาคม 62 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 14.25 น. และไปถึง
กรุงเทพเวลา 06.00 น. *** 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
06.20 น. ถึงสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

ราคาแนะน าเพียง 
ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

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 

16-23 ม.ีค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 8,900 

4-11 เม.ย. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 34,210 10,900 

5-12 เม.ย. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 34,210 10,900 

22-29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 58,900 36,780 9,900 

21-28 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

23-30 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 10,900 

11-18 ม.ิย. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 33,780 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทำง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองควิย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำตยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนัที 
4. หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำท่ี 



 
 
 
 
 
 

 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% (เฉพำะคำ่บริกำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวีเดน ((ผู้เดนิทำงช ำระหน้ำงำน โดยประมำณ 3,500 – 4,000 บำท) 
6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (13 ยโูร) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (24 ยโูร) 



 
 
 
 
 
 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำเพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพจิำรณำวีซ่ำท่ีค่อนข้ำง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดนิทำงต้องมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแล้วต ่ำกวำ่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทำงต้องไปย่ืนค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทด้วย เน่ืองจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หน้ำหนงัสือเดนิทำง ต้องเหลือวำ่งส ำหรับตดิวีซ่ำไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ต้องไมมี่รอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอ่ืนท่ี
เดนิทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไมผ่ำ่น) และท่ำนได้ช ำระคำ่ทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คำ่วีซ่ำและคำ่บริกำรย่ืนวีซ่ำ / คำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคำ่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำต ิ (Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทัดรัตและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทตูแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
อำยกุำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบั  และหนงัสือเดนิทำงจะต้องไมช่ ำรุด (หนงัสือเดนิทำงเล่มเก่ำ 
กรุณำน ำมำประกอบกำรย่ืนวีซ่ำด้วย)  

 
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาตไิทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศกึษาศกึษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึง
ผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาตด้ิวย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไมเ่กิน 

6 เดือนห้ำมสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำร

หรือหุ้นสว่น อำยไุมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 

- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูป
ถ่ำยร้ำน สญัญำเช่ำท่ี โฉนดท่ีดนิ เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวนัท่ีออกเอกสำร ช่ือ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถำนทตูท่ีย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใช้หนงัสือรับรองกำรเรียนท่ีออกจำกสถำบนัท่ีก ำลงัศกึษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำยุไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวนัท่ีออกเอกสำร ช่ือ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถำนทตูท่ีย่ืน) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส ำเนำสมดุเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทัว่ไป  ส่วนตวัของผู้ เดินทำง ถ่ำยส ำเนำ 

ย้อนหลงั 3 เดือน รบกวนลกูค้ำท ำรำยกำรเดนิบญัชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วคอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 15 



 
 
 
 
 
 

 

วนั ก่อนวนัย่ืนวีซ่ำ  และบญัชีต้องมีครบทกุเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมาย
ชีแ้จง         

4.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่ำนถ่ำยส ำเนำสมดุบญัชีมำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่ำ –เลม่ใหม)่ 
4.3กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     4.3.1. ต้องท ำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบช่ืุอเจ้ำของบญัชี   (ผู้ ท่ีออกคำ่ใช้จ่ำยให้) ต้อง

สะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบคุคลท่ีเจ้ำของบญัชีออกคำ่ใช้จ่ำยให้ (ผู้ เดนิทำง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบคุวำมสมัพนัธ์มำโดยชดัเจนวำ่เก่ียวข้องกนัอย่ำงไร ฉบบัภำษำอังกฤษ  

     4.3.2. ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ ท่ีออกคำ่ใช้จ่ำยให้ 
     4.3.3. ส ำเนำสมดุบญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
- บตัรประชำชน 
- สตูบิตัร(กรณีเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบตัร(ถ้ำมี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกลุ (ถ้ำมีกำรเปล่ียน)  

 
6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสงักัด (โดยมำรดำจะต้องคดัหนังสือยินยอม
ระบใุห้บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอต้นสงักดั (โดยบดิำจะต้องคดัหนงัสือยินยอมระบุให้
บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบดิำมำด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทัง้บิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ตำ่งประเทศกบัใคร มีควำมสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จำกอ ำเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ต
บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ มีอ ำนำจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผู้เดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่ำ พร้อมเดนิทำงมำสมัภำษณ์กับบตุรท่ีสถำนทูตด้วย ทัง้
สองท่าน 

7. ท่ำนไมจ่ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถกูต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ 
 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 



 
 
 
 
 
 

 

 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ช่ือ – นำมสกลุ ผู้เดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นำมสกลุตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชำตปัิจจบุนั .................................สญัชำตโิดยก ำเนิด หำกตำ่งจำกปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชำย                 หญิง 
9. สถำนภำพ           โสด                               แตง่งำน (จดทะเบียน)                      แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบียน)               
                                             หย่ำ         แยกกนัอยู่                          หม้ำย (คูส่มรสเสียชีวติ) 
                                             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผู้เยำว์ กรุณำกรอก ช่ือตวั นำมสกลุ ท่ีอยู่(หำกตำ่งจำกผู้ขอ) และสญัชำตขิองผู้มีอ ำนำจปกครอง/ดแูลผู้เยำว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของผู้ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………………… 
    หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ.........................................อีเมล.....................................................  
12. อำชีพปัจจบุนั........................................................................................................  
13. ช่ือบริษัทท่ีท ำงำน ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์  /  ส ำหรับนกัเรียน นกัศกึษำ กรุณำกรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถำบนัศกึษำ 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………….…… 
14. วีซ่ำเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
                  ไมเ่คย 
                  เคยได้   ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี................................... ถึงวนัท่ี...........................................  
15. เคยถกูพมิพ์ลำยนิว้มือเพ่ือกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี ้
                              ไมเ่คย               เคย  (กรุณำระบวุนัท่ี หำกทรำบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรือไม ่
                ไมเ่คย                                เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ).................................................... 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนกัอยู่ของผู้ ร้องขอ 
      ตวัผู้ขอวีซ่ำเอง    มีผู้ อ่ืนออกให้(ญำต/ิบริษัท/องค์กร)  
       กรุณำระบช่ืุอ ......................................................  
สิง่ท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิง่ท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ   
   เช็คเดนิทำง      เงินสด 
   บตัรเครดติ      ท่ีพกัท่ีมีผู้จดัหำให้ 
   ช ำระคำ่ท่ีพกัลว่งหน้ำแล้ว                  คำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนกัมีผู้ออกให้ 
   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหน้ำแล้ว                  ช ำระคำ่พำหนะลว่งหน้ำแล้ว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    
   

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัตวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ 
 
 
 


