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SCANDINAVIA THE NORDIC MODEL 

สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 

 8 วัน 6 คืน 

เดนิทางเมษายน – มถุินายน 63 

 

 ราคาแนะน าเพียง 75,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มลัโม   

วนัท่ี 2. มลัโม – โคเปนเฮเกน – เรือส ำรำญ DFDS – ออสโล 

วนัท่ี 3. ออสโล – สวนประติมำกรรมวิกเกลแลนด์ – พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบรำณ  -ออสโล 

วนัท่ี 4. ออสโล - สโมเกน – คำร์ลสตทั 

วนัท่ี 5. คำร์ลสตทั – สต็อกโฮล์ม 

วนัท่ี 6. สต็อกโฮล์ม – ศำลำวำ่กำรกรุงสต็อกโฮล์ม – พิพิธภณัฑ์เรือวำซำ – เรือ SILJALINE 

วนัท่ี 7. เฮลซิงกิ– สนำมบิน 

วนัท่ี 8 กรุงเทพฯ 
 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – มัลโม   
05.30 น. 

 
08.55 น.  

คณะพร้อมกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ทำงเข้ำประต ู4 เคำน์เตอร์ G สำยกำรบนิฟินน์แอร์ พบ
เจ้ำหน้ำท่ีจะคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำน 
ออกเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิฟินน์แอร์ เท่ียวบนิท่ี AY 142  

15.15 น. เดินทำงถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟินแลนด์ (Finland)     แวะพกัเพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง และผ่ำนขัน้ตอนกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง   

17.45 น. ออกเดนิทำงตอ่ โดยสำยกำรบนิฟินน์แอร์ เท่ียวบนิท่ี AY959  

18.25 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  น ำ
ท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมัลโม (Malmo) เมืองท่ีได้ช่ือวำ่ใหญ่เป็นอนัดบัสำมของประเทศสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชำยฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั .BEST WESTERN HOTEL MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน) 

วันที่ 2 มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรือส าราญ DFDS – ออสโล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ให้ท่ำนถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กนัเป็นย่ำน
ท่ำเรือขนำดใหญ่ท่ีมีเรือสนิค้ำและเรือส ำรำญเทียบท่ำอยู่ น ำท่ำนชมน า้พุแห่งราชนีิเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต ำนำนเลำ่
ขำนวำ่ "เทพเจ้ำ ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดำลให้พระนำงกอบกู้ชำต ิโดยพระรำชินีเกฟิออนได้แปลงร่ำงลกูชำย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถ
พืน้ดนิขึน้มำจำกใต้น ำ้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมำร์กในทกุวนันี ้ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 



 
 
 
 
 
 

 

บ่าย น ำเท่ียวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้ำนนอกท่ีประทับในฤดหูนำวของรำชวงศ์แห่งเดนมำร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 
1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีกำรเปล่ียนทหำรยำมหน้ำวงัทกุวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระรำชินีนำถเสด็จประทบัอยู่ท่ีน่ี จำกนั น้ให้
อิสระท่ำนชมบริเวณจตัรัุสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จดุถ่ำยรูปสวยงำมประจ ำเมือง และท่ำนจะสำมำรถสมัผสับรรยำกำศครึกครืน้ของใจกลำงเมือง ช้
อปปิง้สนิค้ำย่ำน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิง้ ท่ียำวท่ีสดุในโลก เร่ิมจำกศำลำวำ่กำรเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสนิค้ำ
แบรนด์เนมช่ือดงั อำทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 
หลงัจำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือลงเรือส ำรำญ DFDS (Scandinavian Seaway)ท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยร้ำนขำยของ, ร้ำนค้ำปลอดภำษี,
ร้ำนอำหำร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ   

  ออกเดนิทำงสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) 
ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำแบบ "สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภตัตำคำรบนเรือ 
ที่พัก พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัแบบ SEA VIEW)    

(ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้
ท่านละ 700 บาท) 
 
 

วันที่ 3 
ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ  -
ออสโล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เรือเทียบท่ำ ณ ท่ำเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) เมืองท่ีถูกสถำปนำขึน้เม่ือประมำณ 60 ปี แต่มี

ประวตัศิำสตร์ย้อนหลงักว่ำ 900 ปี น ำท่ำนชมสวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ควำมพเิศษของ
สวนแห่งนีอ้ยู่ท่ีผลงำนศิลปะประติมำกรรม กำรแกะสลกัรูปเหมือนจำกหินแกรนิต และกำรหล่อรูปคนด้วยส ำริด ในเร่ืองรำว
เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวติมนุษย์ เป็นผลงำนของกุสตำฟ วกิเกอร์แลนด์ ปฏิมำกรชำวนอร์เวย์ช่ือดงั อีกทัง้สวนนีย้งัได้รับกำรยอมรับว่ำ
เป็นสวนประติมำกรรมท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรูป ศำลำวำ่กำรเมืองออสโล ซึ่งสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำม
ด้วยลกัษณะของอำคำรหอคอยคู ่ตัง้อยู่บริเวณริมแมน่ ำ้ซึ่งรำยล้อมด้วยอำคำรท่ีสวยงำมริมออสโลฟยอร์ด  



 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวกิง้ท่ีสร้ำงจำกไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขดุได้

จำกรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจำกนีย้ังจดัแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ ำวนัท่ีมีอำยุเก่ำแก่กวำ่ 1,000 ปี เป็นต ำนำนของ
ชำวไวกิง้เรือถือเป็นสิง่ท่ีส ำคญัท่ีสดุ เพรำะชำวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของกำรรบท ำกำรค้ำและออกส ำรวจหำดนิแดนใหม่ๆ จนมีค ำ
กลำ่ววำ่ถ้ำไมมี่เรือไวกิง้ก็จะไมมี่ยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีสดุ  น ำท่ำนช้อปปิง้ย่ำนคาร์ล โจฮันเก้นเกท (Karl Johangen Gate)ย่ำนถนนคน
เดนิ สนิค้ำของฝำกท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกญุแจ เป็นต้น แตส่นิค้ำและของท่ีระลกึตำ่งๆ มีรำคำคอ่นข้ำง
สงู เน่ืองจำกนอร์เวย์เป็นประเทศท่ีมีคำ่ครองชีพสงูท่ีสดุในโลกประเทศหนึ่ง 

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

วันที่ 4 ออสโล – สโมเกน – คาร์ลสตัท  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองสโมเกน (Smögen) เป็นเมืองบนชำยฝ่ังตะวนัตกของสวีเดนตัง้อยู่ในเขตเทศบำล Sotenäs เมือง Västra 
Götaland ถูกขนำนนำมว่ำเป็น เมืองแห่งฤดูร้อน (Summer Town) แห่งชำยฝ่ังทะเลตะวันตกของสวีเดน Smögen เป็น
หมู่บ้ำนชำวประมงขนำดเล็ก มีทัง้บ้ำนของชำวประมง และบ้ำนพักผ่อนตำกอำกำศ น ำท่ำนชมหมู่บ้ำนบนเกาะสโมเก้น 
(Smogen) สโมเก้นมีสภำพชำยฝ่ังท่ีเป็นโขดหินแกรนิต และเขำหัวโล้นท่ีไม่มีต้นไม้ มีหน้ำผำท่ีเป็นหิน  ทัง้หมด อยู่ติดริมทะเล 
สถำนท่ีพกัตำกอำกำศท่ีส่วนใหญ่ท ำด้วยไม้ บ้ำนแตล่ะหลงัทำสีสนัสดใสสวยงำม ทัง้สีน ำ้ตำล, แดง, เหลือง และ ฟำ้ สโมเก้นจึง
เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวชำยฝ่ังทะเลตะวนัตก ท่ีสวยงำมแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนจึงเหมำะแก่กำรมำท่องเท่ียวในฤดรู้อนท่ีสดุ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 



 
 
 
 
 
 

 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงำมเล็กๆ ริมทะเลสำบอยู่ระหว่ำงเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดน
และเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพรำะเป็นเมืองผำ่นระหวำ่งสองเมืองใหญ่นี ้สร้ำงเมืองโดยกษัตริย์คำร์ลท่ี 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.
1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตำมพระนำมของพระองค์ Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้ำงขึน้เม่ือปี 1730, จัตรัุสใจกลำงเมือง, 
ศำลำกลำงประจ ำจงัหวดั และสะพำนหิน 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั BEST WESTERN GUSTAF FRODING หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ 5 คาร์ลสตัท – สตอ็กโฮล์ม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงำมท่ีสดุในสแกนดเินเวีย จนได้รับขนำนนำมวำ่ รำชินีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบด้วยเกำะใหญ่น้อย 14 เกำะท่ีโอบล้อมด้วย
ทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท ำให้สตอ็กโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 
กรุงสตอ็กโฮล์ม งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น ำ้ มีสถำนท่ีส ำคญั อำทิ อำคำรรัฐสภำ,พพิธิภณัฑ์ในยุค
กลำง,มหำวหิำรแห่งเมือง,พระรำชวงัหลวงและพธีิเปล่ียนกำร์ดทหำรด้ำนหน้ำของลำนจตัรัุสกว้ำง เป็นต้น   

 
กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนชมเมืองสตอ็กโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอ็กโฮล์ม งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมือง

ท่ีตัง้อยู่บนพืน้น ำ้ มีสถำนท่ีส ำคัญ อำทิ อำคำรรัฐสภำ,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลำง, มหำวิหำรแห่งเมือง, พระรำชวังหลวงและพิธี



 
 
 
 
 
 

 

เปล่ียนกำร์ดทหำรด้ำนหน้ำของลำนจัตรัุสกว้ำง น ำท่ำนชมบริเวณเมืองเก่ำกมัลำสตนั อนัเป็นบริเวณท่ีตัง้ของพระรำชวงัหลวงให้
ท่ำนได้ถ่ำยรูปท่ีระลกึ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 6 
สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เรือ 
SILJALINE 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเข้ำชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลำสร้ำงถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถำปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ 

Ragnar Ostberg สร้ำงด้วยอิฐแดงกวำ่ 8 ล้ำนก้อน และมงุหลงัคำด้วยหินโมเสค สร้ำงเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 
ของเดือนธันวำคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรำงวลัโนเบล (Nobel Prize) น ำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa 

Museum) เป็นเรือท่ีถกูกู้ ขึน้มำในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจำกสำมำรถรักษำชิน้ส่วนเดมิของเรือไว้ได้กว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแตง่
ประดบัประดำด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวำซำเป็นทรัพย์สมบตัิทำงศิลปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส ำคญัท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศกำรท่ีเก่ียวข้องกับเรือล ำนี ้ 9 นิทรรศกำร ยังมีภำพยนตร์เก่ียวกับเรือวำซำ  
พพิธิภณัฑ์แห่งนีด้งึดดูนกัท่องเท่ียวได้มำกท่ีสดุ ในบรรดำพพิธิภณัฑ์ในสแกนดเินเวีย 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ท่ีพร้อมไปด้วย ร้ำนขำยของ, คำสิโน, ร้ำนค้ำปลอด

ภำษี, ร้ำนอำหำร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
 เรือส ำรำญ TALLINK SILJA LINE น ำท่ำนออกเดนิทำงสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมืองแบบ “สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต์” ณ ภตัตำคำรบนเรือ 
ที่พัก พกัค้ำงคืนบนเรือส ำรำญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin ห้องพกัแบบเห็นววิทะเล] 

 (ในกรณีที่ ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่าย
ให้ท่านล่ะ700 บาท) 

วันที่ 7 เฮลซิงกิ– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทำงถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศ
ฟินแลนด์ (Finland)  ตัง้อยู่ทำงใต้ของประเทศ ริมชำยฝ่ังอ่ำวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉำยำว่ำเป็น “ธิดำแห่งทะเลบอลติก” ควำม
งดงำมของสถำปัตยกรรมอนัได้รับอิทธิพลจำกทัง้ทำงฝ่ังยโุรปและรัสเซีย ชมตลำดนดัริมทะเล (Market Square) ท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ตลำดใจกลำงเมืองขำยของท่ีระลึก ขำยปลำนำนำชนิด อำหำร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยังเป็นท่ีตัง้สถำนท่ีส ำคัญ อำทิเช่น 
ท ำเนียบประธำนำธิบดี ศำลำกลำงและโบสถ์ จำกนัน้น ำท่ำนชมจตัรัุสซีเนเตอร์ (Senate Square) รำยล้อมไปด้วยอำคำรส ำคญัๆ
ท่ีสร้ำงในยคุท่ีอยู่ใต้กำรปกครองของรัสเซียและเป็นศนูย์กลำงทำงประวตัศิำสตร์ของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลอิสุ สร้ำงขึน้เพ่ือสดดุีให้แก่ Jean Sibelius นกัประพนัธ์

เพลงคลำสสิก เป็นอนุสำวรีย์ท่ีตัง้อยู่กลำงแจ้ง ดแูปลกตำ ทันสมยั เป็นผลงำนของศิลปิน Eila Hiltunen สร้ำงโดยน ำเอำแท่ง



 
 
 
 
 
 

 

เหล็ก 600 แท่ง มำเช่ือมเข้ำด้วยกันจนออกมำเป็นรูปร่ำงของออร์แกนลม กว้ำง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตนั ตัง้อยู่
กลำงแจ้งอย่ำงโดดเดน่เป็นสง่ำ 

17.30 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี AY141 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยควำมสวสัดภิำพ   

 

ราคาแนะน าเพยีง 
 SCANDINAVIA THE NORDIC MODEL 

สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ 
 8 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิฟินแอร์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

4-11 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 45,400 13,900 

11-18 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 45,700 13,900 

30 เม.ย. – 6พ.ค. 63 75,900 75,900 75,900 46,200 13,900 

22-28 พ.ค. 63 72,900 72,900 72,900 44,200 17,900 

12-19 มิ.ย. 63 78,900 78,900 78,900 50,200 17,900 

18-25 มิ.ย. 63 78,900 78,900 78,900 49,200 17,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
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 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 

 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5. คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวีเดน (ผู้ เดนิทำงช ำระหน้ำงำน โดยประมำณ 3,500 - 4,000 บำท) 
6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (1 8 ยโูร) 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (30 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 
 



 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

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

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

                                                                                   

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี เพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  



 
 
 
 
 
 

 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวั

ของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที่

มไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  

(ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธม์า

โดยชดัเจนว่าเกีย่วขอ้งกนัอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



 
 
 
 
 
 

 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(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 าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

 



 
 
 
 
 
 

 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. 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 ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 


