
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรัล | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ลอ่งเรือส าราญ DFDS  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

SCANDINAVIA HAPPIEST COUNTRIES 

เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ 8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง มีนาคม– มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มลัโม 

วนัท่ี 3. มลัโม – โคเปนเฮเกน – เรือส าราญ DFDS 
วนัท่ี 4. ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พพิธิภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ - เกียร์โล 
วนัท่ี 5. รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรัล – ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอร์ด 

วนัท่ี 6. เกียร์โล – ออสโล -  อทุยานฟรอกเนอร์ - คาร์ลสตทั 

วนัท่ี 7. คาร์ลสตทั – สตอ็กโฮล์ม – สนามบนิ 
วนัท่ี 8. ปักกิ่ง - กรุงเทพ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
16.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบนิแอร์ ไชนา 

(CA) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
19.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี CA 960 

***ส าหรับคณะท่ีเดนิทางตัง้แตเ่ดือนเมษายนเป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 19.35 น.และไปถึงปักกิ่งเวลา 00.45 น. *** 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
00.45 น. ถึงกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน รอเปล่ียนเคร่ือง 
02.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงโคเปนเฮเกน ด้วยเท่ียวบนิ CA877 

*** ส าหรับคณะท่ีเดนิทางเดือนมีนาคมจะออกเดนิทางเวลา 02.55 น.และไปถึงโคเปนเฮเกนเวลา 06.00 น. *** 
06.45 น. เดนิทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่

กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่า
อยู่ ชมน า้พแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเลา่ขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกู้
ชาต ิโดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพ่ือไถพืน้ดนิขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กใน
ทกุวนันี ้

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมลัโม (Malmo) ประเทศสวีเดน จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองเมืองมลัโม (Malmö) นัน้
ถือวา่เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศเเละมีช่ือเสียงอย่างมากใน
เร่ืองของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชมปราสาทมลัโม Malmöhus Slott (ด้านนอก) 



 
 
 
 
 
 

 

สร้างขึน้มาโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนท่ีพระเจ้าคริสเตียนท่ี 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มี
การปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์ก เพ่ือวัตถุประสงค์
ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวนัตกเเละควบคมุการค้าขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนีเ้เล้ว 
ปราสาทเเห่งนีย้งัโดง่ดงัเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานท่ีคมุขงัเจมส์ เฮปเบร์ิน พระสวามีคนท่ีสามของสมเดจ็พระราชินีแม
ร่ีแห่งสก็อตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษท่ี 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย จากนัน้น าท่านชมศาลาว่า
การเมืองมลัโม (Malmö Town Hall) สไตล์ดตัช์เรอเนสซองส์ท่ีสร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1353 ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่
ท่ีสุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนีมี้ความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปัน้ของพระเจ้า Karl Gustav ท่ี 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson 
อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้าตามร้านบริเวณรอบๆจัตรัุสตามอธัยาศยั 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรือส าราญ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงโคเปนเฮเกน น าเท่ียวชม พระราชวงัอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกท่ี
ประทับในฤดหูนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปล่ียนทหาร
ยามหน้าวงัทกุวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเดจ็พระราชินีนาถเสดจ็ประทบัอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณจตัรัุสซิตีฮ้อลล์ (City 
Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สินค้า ย่าน 
ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิง้ ท่ียาวท่ีสดุในโลก เร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมี
สินค้าแบรนด์ เนมช่ือดัง  อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, 
Burberry ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษ

ท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส์ หรือสร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของภายนอกแล้วภายใน
ปราสามแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเคร่ืองเพชร มหามงกฎุ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์คตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั
อีกด้วย 

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



 
 
 
 
 
 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พัก พกัค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัแบบ SEA VIEW)   (ในกรณีที่ห้องพัก Sea view 

cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท) 

วันที่ 4 
ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ - 
เกียร์โล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสงูท่ีสดุในโลกแทนท่ีโตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหวา่งเส้นทางท่านจะได้พบกบัสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม ่ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา 
เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี 1952 พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคญั
ประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเดน่ท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ อีกทัง้โรงละครแห่งชาต ิ (The 
Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรับผัง
การจราจรของชายฝ่ังด้านตวัเมืองออสโล 



 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ท่ีสร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษท่ี 9 โดยขดุ

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

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม 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 าหรับฟยอร์ดนัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเม่ือหลายล้านปีก่อน ในโลกนีมี้ไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอร์ด 
แต่ฟยอร์ดท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสดุในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งช่องฟยอร์ดแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าสวยติดอันดบัโลกเช่นกัน 
แล้วน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองเกียร์โล (Geilo) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม USTEDALEN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 เกียร์โล – ออสโล -  อุทยานฟรอกเนอร์ - คาร์ลสตัท  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลท่ี 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เม่ือปี 1730, 
จตัรัุสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รับประทานอาหาค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 คาร์ลสตัท – สตอ็กโฮล์ม – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงามท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะท่ีโอบล้อม
ด้วยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)   



 
 
 
 
 
 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองสตอ็กโฮล์มเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอ็กโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา ,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวงัหลวง
และพิธีเปล่ียนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณท่ีตัง้ของ
พระราชวงัหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลกึ 

15..00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

19.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์ไชนา เท่ียวบนิท่ี  CA912 

วันที่ 8 ปักกิ่ง - กรุงเทพ 
09.45  น. เดนิทางถึงกรุงปักกิ่ง รอเปล่ียนเคร่ือง 
13.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ CA959 
18.35 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ราคาแนะน าเพียง 
SCANDINAVIA HAPPIEST COUNTRIES 
เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการแอร์บนิไชนา (CA) 

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 

24-31 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 32,135 7,900 

11-18 เม.ย. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 42,135 8,900 

9-16 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 38,135 8,900 

21-28 ม.ิย. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 42,135 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

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

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
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 กก.และมากกว่า 2 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  (13 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 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 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

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

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทตูแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนงัสือเดนิทางจะต้องไมช่ ารุด (หนงัสือเดนิทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  

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

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

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไมเ่กิน 

6 เดือนห้ามสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุ้นสว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายร้าน สญัญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดนิ เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป  ส่วนตวัของผู้ เดินทาง ถ่ายส าเนา 

ย้อนหลงั 3 เดือน รบกวนลกูค้าท ารายการเดนิบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วคอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 15 



 
 
 
 
 
 

 

วนั ก่อนวนัย่ืนวีซ่า  และบญัชีต้องมีครบทกุเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมาย
ชีแ้จง         

4.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม)่ 
4.3กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     4.3.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี   (ผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้) ต้อง

สะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบคุคลท่ีเจ้าของบญัชีออกคา่ใช้จ่ายให้ (ผู้ เดนิทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบคุวามสมัพนัธ์มาโดยชดัเจนวา่เก่ียวข้องกนัอย่างไร ฉบบัภาษาอังกฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้ 
     4.3.3. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในข้อ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปล่ียน)  

 
6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยมารดาจะต้องคดัหนังสือยินยอม
ระบใุห้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนงัสือยินยอมระบุให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ มีอ านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผู้เดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรท่ีสถานทูตด้วย ทัง้
สองท่าน 

7. ท่านไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ 
 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 

 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ช่ือ – นามสกลุ ผู้เดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชาย                 หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                               แตง่งาน (จดทะเบียน)                      แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               
                                             หย่า         แยกกนัอยู่                          หม้าย (คูส่มรสเสียชีวติ) 
                                             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากตา่งจากผู้ขอ) และสญัชาตขิองผู้มีอ านาจปกครอง/ดแูลผู้เยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………………… 
    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.........................................อีเมล.....................................................  
12. อาชีพปัจจบุนั........................................................................................................  
13. ช่ือบริษัทท่ีท างาน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรับนกัเรียน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………….…… 
14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
                  ไมเ่คย 
                  เคยได้   ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี................................... ถึงวนัท่ี...........................................  
15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้
                              ไมเ่คย               เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ)............................................. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่
                ไมเ่คย                                เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ).................................................... 
17. ความรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผู้ ร้องขอ 
      ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้ อ่ืนออกให้(ญาต/ิบริษัท/องค์กร)  
       กรุณาระบช่ืุอ ......................................................  
สิง่ท่ีช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิง่ท่ีช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดนิทาง      เงินสด 
   บตัรเครดติ      ท่ีพกัท่ีมีผู้จดัหาให้ 
   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหน้าแล้ว                  คา่ใช้จ่ายทัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผู้ออกให้ 
   ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว                  ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    
   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัตวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ 
 
 
 


