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 สต็อกโฮล์ม | ออสโล | โคเปนเฮเกน | ลอ่งเรือส ำรำญ  
 

 

  

 

ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES  

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 

 8 วัน 5 คืน 

เดินทาง ตุลาคม 62 – มิถุนายน 63 

เร่ิมต้นเพียง 55,900.- 



 

 

CODE: GOE04 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

16 ม.ีค. 63 - 23 ม.ีค. 63 55,900-. 
04 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 69,900-. 

05 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 69,900-. 
22 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 58,900-. 

30 เม.ย. 63 - 07 พ.ค. 63 58,900-. 
21 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 55,900-. 
23 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 55,900-. 

11 ม.ิย. 63 - 18 ม.ิย. 63 69,900-. 
 

เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง โรงแรมทีพ่ัก หรอื เทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ  

2 กรงุเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พพิธิภัณฑเ์รอืวำซำ QUALITY GLOBE หรอื
เทยีบเทำ่ 

3 สต็อกโฮลม์ – ซติีฮ้อลล ์– เมอืงเกำ่กัมลำสตัน –
คำรล์สตัท 

SCANDIC WINN หรอื
เทยีบเทำ่ 

4 คำรล์สตัท – ออสโล – อทุยำนฟรอกเนอร ์– 
ศำลำวำ่กำรเมอืงออสโล – ถนนคำรล์โจฮันเกท 

QUALITY33 หรอืเทยีบเทำ่ 

5 ลำนกระโดดสก ีโฮเมนโคเล่น – พพิธิภัณฑเ์รอื
ไวกิง้โบรำณ – Oslo Opera House – ลอ่งเรอื 

DFDS 

เรอืส ำรำญ DFDS 
SCANDINAVIAN SEAWAYS 

(หอ้งพักแบบ SEA VIEW) 

6  โคเปนเฮเกน  – ลติเติล้เมอรเ์มด – น ้ำพแุห่ง

รำชนิเีกฟิออน – พระรำชวงัอมำเลยีนบอรก์ – ช ้

อปป้ิง 

ZLEEP HOTEL AIRPORT 

หรอืเทยีบเทำ่ 

7  ปรำสำทโรเซนบอรก์ – สนำมบนิ  

8 กรงุเทพฯ  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 2 

เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย พบเจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – สต็อกโฮลม์ – พพิธิภณัฑเ์รอืวาซา 

01.25 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวเีดน โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิที่ 

TG960 
*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืน ตุลาคม 62 เป็นตน้ไป จะออก

เดนิทางเวลา 01.10 น. และไปถงึสต็อกโฮลม์ เวลา 07.00 น.*** 

06.55 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสต็อกโฮลม์ -อาลนัดา (Stockholm-Arlanda Airport) 

เมอืงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวเีดน (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และ
จะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัที ่31 มนีำคม 2562) น ำท่ำนผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง
และศุลกำกร น ำท่ำนชมกรุงสต็อกโฮล์ม  (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวย

ของประเทศสวเีดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงำมที่สดุในสแกนดเินเวยี จน
ไดร้ับขนำนนำมวำ่ รำชนิีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกำะใหญ่นอ้ย 14 เกำะที่

โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสำบมำลำเร็น (Lake Malaren) ท ำ
ใหส้ตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม  
งดงำมแปลกตำในบรรยำกำศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพื้นน ้ำ มีสถำนที่ส ำคัญ อำท ิ

อำคำรรัฐสภำ, พพิธิภัณฑใ์นยุคกลำง, มหำวหิำรแห่งเมอืง,พระรำชวังหลวงและพธิี
เปลีย่นกำรด์ทหำรดำ้นหนำ้ของลำนจัตรุัสกวำ้ง เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

         

บา่ย 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู ้

ข ึน้มำในศตวรรษที่ 17 เนื่องจำกสำมำรถรักษำชิน้ส่วนเดมิของเรือไวไ้ดก้ว่ำ 95 
เปอรเ์ซ็นต ์และตกแตง่ประดับประดำดว้ยรปูแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวำซำเป็นทรัพย์

สมบัตทิำงศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ ำคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกใน
พพิธิภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศกำรที่เกีย่วขอ้งกับเรือล ำนี้ 9 นิทรรศกำร ยังมี
ภำพยนตร์เกี่ยวกับเรือวำซำ พพิธิภัณฑ์แห่งนี้ดงึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ำกที่สุด ใน

บรรดำพพิธิภัณฑใ์นสแกนดเินเวยี 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก QUALITY GLOBE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่3 สต็อกโฮลม์ – ซติีฮ้อลล ์– เมอืงเกา่กมัลาสตนั –คารล์สตทั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น ำท่ำนเขำ้ชมศำลำวำ่กำรกรงุสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลำสรำ้งถงึ 12 ปี 
ออกแบบโดยสถำปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรำ้งดว้ยอฐิแดงกวำ่ 

8 ลำ้นกอ้น และมุงหลังคำดว้ยหนิโมเสค สรำ้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ 
วันที่ 10 ของเดือนธันวำคมของทุกปี จะมีพธิีเลี้ยงรับรองผูไ้ดร้ับรำงวัลโนเบล 

(Nobel Prize) น ำท่ำนชมบริเวณเมืองเก่ำกัมลำสตัน อันเป็นบริเวณที่ตั ้งของ
พระรำชวังหลวงใหท้ำ่นไดถ้ำ่ยรปูทีร่ะลกึ แลว้น ำท่ำนขึน้สูจุ่ดชมววิเมอืงสต็อกโฮม

ในแบบพำโนรำมำ ณ จดุชมววิเมอืง 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยงำมเล็กๆ รมิทะเลสำบอยู่
ระหว่ำงเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศสวเีดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
เพรำะเป็นเมอืงผ่ำนระหวำ่งสองเมอืงใหญน่ี้ สรำ้งเมอืงโดยกษัตรยิค์ำรล์ที ่9 (Karl 

IX) ในปีค.ศ.1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตำมพระนำมของพระองค ์Karl-stad ทีน่ีม่โีบสถ์
ใหญ่ของเมอืง สรำ้งขึน้เมือ่ปี 1730, จัตรุัสใจกลำงเมอืง, ศำลำกลำงประจ ำจังหวัด 

และสะพำนหนิ 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก SCANDIC WINN หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่4 
คารล์สตทั – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– ศาลาว่าการเมอืงออสโล – 
ถนนคารล์โจฮนัเกท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทำงสูก่รงุออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมอืงหลวง

ทีม่คีำ่ครองชพีสงูทีส่ดุในโลกแทนทีโ่ตเกยีว ออสโลตัง้อยูข่อบดำ้นเหนอืของอำ่วฟ
ยอร์ด ระหว่ำงเสน้ทำงท่ำนจะไดพ้บกับสภำพธรรมชำติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็น

ธรรมชำตทิี่อุดมสมบูรณ์ ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) 
ชมผลงำนของปฏมิำกรเอกชำวนอรเ์วยช์ ือ่กุสตำฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลำ 40 ปีใน

กำรแกะกลุม่รปูสลักหนิแกรนติ และทองแดงใหค้นรุน่หลังไดเ้ห็นวฎัจักรในหนึง่ชวีติ
ของมนุษย ์ตรงใจกลำงของอุทยำนเป็นทีต่ัง้ของรูปแกะสลักชิน้โบวแ์ดงของท่ำน
ชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจำกหนิสลักแกรนติเพยีงแท่งเดยีว จำกนัน้น ำ

ท่ำนชมบรเิวณ ดำ้นนอกปรำสำท Akerrus งำนสถำปัตยกรรมอันเก่ำแก่ในยุคเรอ
เนสซองค ์

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนถ่ำยรูป ศาลาว่าการเมอืงออสโล ซึง่สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมที่สวยงำม

ดว้ยลักษณะของอำคำรหอคอยคู่ ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้ำ ซึง่รำยลอ้มดว้ยอำคำรที่
สวยงำมรมิออสโลฟยอร์ด จำกนัน้มีเวลำใหท้่ำนเดนิเล่นเลือกซือ้ของชอ้ปป้ิง ณ 
บรเิวณถนนคำรล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้่ำนเลอืกซือ้ของฝำกของ

ทีร่ะลกึตำมอัธยำศัย 

ค า่ รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม QUALITY33 หรอืเทยีบเทำ่ 
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 (เพือ่ควำมสะดวกของท่ำน กรุณำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรับคำ้งคนืบนเรอื 1 คนื ในคนื
ถัดไป) 

วนัที ่5 
ลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ – พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – Oslo Opera 
House – ลอ่งเรอื DFDS 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนชมลานกระโดดสก ีโฮเมนโคเลน่ (Holmenkollen ski jump arena) 

นีต้ัง้สงูตระหงำ่นอยูบ่นยอดเขำ เป็นสถำนทีจั่ดกำรแขง่ขันกฬีำโอลมิปิกฤดหูนำวใน
ปี 1952 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชมพพิธิภัณฑ์เรือไวกิง้โบรำณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือ

ไวกิง้ทีส่รำ้งจำกไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที ่9 โดยขุดไดจ้ำกรอบๆ ออสโลฟยอร์ด 
นอกจำกนี้ยังจัดแสดงเกีย่วกับเครือ่งมอืในชวีติประจ ำวนัทีม่อีำยุเก่ำแก่กวำ่ 1,000 
ปี เป็นต ำนำนของชำวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ ำคัญทีส่ดุ เพรำะชำวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ใน

เรือ่งของกำรรบท ำกำรคำ้และออกส ำรวจหำดนิแดนใหม่ๆ จนมีค ำกล่ำววำ่ถำ้ไม่มี
เรอืไวกิง้ก็จะไมม่ยีคุทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุ 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  

บา่ย พำท่ำนถ่ำยรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถำนส ำคัญประจ ำเมือง และมี

สถำปัตยกรรมที่สวยงำมโดดเด่นที่เหมำะแก่กำรแวะชมถ่ำยรูปเป็นที่ระลกึ อีกทัง้
โรงละครแห่งชำติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงกำรปรับปรุงบริเวณ
ชำยฝ่ังของออสโลใหเ้กดิเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และกำรปรับผังกำรจรำจรของ

ชำยฝ่ังดำ้นตัวเมอืงออสโล 

15.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสูท่า่เรอืเพือ่ลงเรอืส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) 

ทีพ่รั่งพรอ้มไปดว้ยรำ้นขำยของ, รำ้นคำ้ปลอดภำษี,รำ้นอำหำร, หอ้ง Sauna, Spa 
ฯลฯ (กรณุำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรับคำ้งคนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น) 

16.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำรก์ (Denmark) 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำแบบ "สแกนดเินเวยีนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภัตตำคำรบนเรอื 

ทีพ่กั พักคำ้งคืนบนเรือส ำรำญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพักแบบ 
SEA VIEW) (ในกรณีที่หอ้งพัก Sea view cabin มีจ ำนวนหอ้งที่ไม่เพียงพอต่อ
คณะ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรคนืคำ่ใชจ้ำ่ยใหท้ำ่นละ่700 บำท) 

วนัที ่6 
โคเปนเฮเกน – ลติเต ิล้เมอรเ์มด – น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน – พระราชวงัอ
มาเลยีนบอรก์ – ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทำงถงึกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมำรก์ (Denmark) น ำ
ท่ำนเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ำยรูปคู่กับเงือกนอ้ย(Little Mermaid) 

สญัลักษณ์ของเมอืง ใกลก้ันเป็นย่ำนท่ำเรอืขนำดใหญท่ีม่เีรอืสนิคำ้และเรอืส ำรำญ
เทยีบท่ำอยู่ ชมน า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) มตี ำนำนเลำ่ขำน

วำ่ "เทพเจำ้ ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบันดำลใหพ้ระนำงกอบกูช้ำต ิโดยพระรำชนิีเกฟิ
ออนไดแ้ปลงร่ำงลูกชำย 4 คนใหเ้ป็นโคเพือ่ไถพืน้ดนิขึน้มำจำกใตน้ ้ำ ใหเ้กดิเป็น

ประเทศเดนมำรก์ในทกุวนันี้ 
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กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำเที่ยวชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดำ้น
นอกทีป่ระทับในฤดูหนำวของรำชวงศแ์ห่งเดนมำร์กนับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่ง
แบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีกำรเปลี่ยนทหำรยำมหนำ้วังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อ

สมเด็จพระรำชนิีนำถเสด็จประทับอยู่ที่นี่ จำกนัน้ใหอ้สิระท่ำนชมบรเิวณจัตุรัสซติี้
ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ำยรูปสวยงำมประจ ำเมือง และท่ำนจะสำมำรถสัมผัส

บรรยำกำศครกึครื้นของใจกลำงเมือง ชอ้ปป้ิงสนิคำ้ย่ำน ถนนสตรอยก์ (Stroget 
Street) ถนนชอ้ปป้ิง ที่ยำวที่สุดในโลก เริ่มจำกศำลำว่ำกำรเมืองไปสิ้นสุดที่ 
Kongens Nytorv ที่มีส ินค ำ้แบรนด์เนมชื่อดั ง  อำทิ Louis Vuitton, Emporio 

Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค า่ อสิระอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก ZLEEP HOTEL AIRPORT หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่7 ปราสาทโรเซนบอรก์ – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนชมควำมงำมของภำยนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg 
Castle) เป็นปรำสำททีส่รำ้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่17 ในศลิปะแบบเรอเนสซองส ์
หรอืสรำ้งในสมัยพระเจำ้ครสิเตยีนที ่4 นอกจำกควำมงำมของภำยนอกแลว้ภำยใน

ปรำสำมแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บเครือ่งเพชร มหำมงกุฎ และเครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์ของ
รำชวงศเ์ดนมำรค์ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุันอกีดว้ย 

 น ำคณะเดนิทำงสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้ำ่นมเีวลำในกำรท ำ คนืภาษ ี(Tax Refund) 
และ มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

13.50 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG951 
 *** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่ดอืน ตุลาคม 62 เป็นตน้ไปจะออก
เดนิทางเวลา 14.25 น. และไปถงึกรงุเทพเวลา 06.00 น. *** 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ 

06.20 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ 
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อตัราคา่บรกิาร :  ROMANTIC SCANDINAVIA 3 COUNTRIES 
สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารค์ 

 8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12

ปี 
 [มเีตยีง] 
พักกับ

ผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

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

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

08 - 15 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 
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22 - 29 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 
 
 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1.        ช ำระเงนิมัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ ำ

แลว้เทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพือ่ท ำ

กำรจองควิยืน่วซีำ่ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิท

ขออนุญำตยิกเลกิกำรจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ
3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยันวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันท ี
4. หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำน

ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไม่เหมอืนกัน 

ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อ
ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของท่ำนมผีูต้อ้งกำรดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำยุ, มี

โรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง 
เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ใน

กรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำร

บนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมไดจ้ำก
เจำ้หนำ้ที)่ 

 คำ่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไข
กรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกันทีม่อีำยตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่ำย 3 % 
 

 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด , 
ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, ค่ำน ้ ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 30 
ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ช ิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำ

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 
3. คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 
5. คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ประเทศสวเีดน (ผูย้ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกับศนูยย์ืน่วซีำ่ในวันยืน่ เป็น

จ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 บำท) 

6. คำ่ทปิพนักงำนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (13 ยโูร) 
7. คำ่ทปิมัคคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซี่า 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิิจของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละ
ถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอร์ตเดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วซีำ่ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำง
บรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ ทรำบลว่งหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซีำ่ของท่ำน 
ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวีซำ่ทีค่่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่ม

ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้ 
3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ย

ตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ 
หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ 

และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัตกิำร
เดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวนหนำ้
หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ทำ่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทำงกรณุำถอดออก หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ
ตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอย
ฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์
ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มี

คำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   
2.  หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำ
ประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัติ

ตรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่ำงกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได ้
อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ ำหนัก
ประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำร

ใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ้่ำย

ทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีล
ท ำใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนที ่บรษัิทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไป

ช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำล

รับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่ำน

จะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว และ
คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมที ่สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมัตวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได ้
ช ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ำ
วซี่ำและค่ำบรกิำรยื่นวีซำ่ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบนิ หรอืค่ำตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  
8. กรณีวซีำ่ผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของ
เจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 
 
 

 
 
 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพักตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกันและบำงโรงแรม  อำจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 

ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและ

หอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนำดกะทัดรัตและไม่มอีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ข ึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน) 
*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

                                                                                   
**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

                                        
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  
 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ 
บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางที่

ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเทำ่นัน้ ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่
ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ที่มชี ือ่ของผู ้

เดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบ
ทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน จดหมำยชี้แจงกำรท ำงำน พรอ้ม

เอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง

, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใช ้

ค ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวันทีอ่อกเอกสำร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใช ้

ค ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 
4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป  
สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ ยอ้นหลัง 3 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่  และบัญชตีอ้งมี

ครบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         
4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกำ่ –เลม่ใหม)่ 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
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     4.3.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ี  
(ผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้่ำยให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จำ้ของ

บัญชอีอกคำ่ใชจ้่ำยให ้(ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้ง
ระบคุวำมสมัพันธม์ำโดยชดัเจนวำ่เกีย่วขอ้งกันอยำ่งไร ฉบับภำษำอังกฤษ  

     4.3.2. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้่ำยให ้

     4.3.3. ส ำเนำสมดุบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
- บัตรประชำชน 
- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 
-  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา  ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้
สงักัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเทา่น ัน้ 
 
เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 
 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

ช่ือ – นำมสกลุ ผู้ เดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นำมสกลุตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
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3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชำติปัจจบุนั .................................สญัชำติโดยก ำเนิด หำกตำ่งจำกปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชำย                 หญิง 
9. สถำนภำพ           โสด                               แต่งงำน (จดทะเบียน)                      แต่งงำน (ไม่จด

ทะเบียน)               
                                             หย่ำ         แยกกนัอยู่                          หม้ำย (คูส่มรสเสียชีวิต) 
                                             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผู้เยำว์ กรุณำกรอก ช่ือตวั นำมสกลุ ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผู้ขอ) และสญัชำติของผู้มีอ ำนำจปกครอง/ดแูล

ผู้เยำว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. เคยถกูพิมพ์ลำยนิว้มือเพ่ือกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี ้
                              ไมเ่คย               เคย  (กรุณำระบวุนัท่ี หำกทรำบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
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16.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรือไม ่
                ไมเ่คย                                เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ).................................................... 
17. ควำมรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหวำ่งกำรเดินทำงและพ ำนกัอยู่ของผู้ ร้องขอ 
      ตวัผู้ขอวีซ่ำเอง    มีผู้ อ่ืนออกให้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)  
       กรุณำระบช่ืุอ ......................................................  
สิ่งท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ   
   เช็คเดินทำง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผู้จดัหำให้ 
   ช ำระคำ่ท่ีพกัลว่งหน้ำแล้ว                  ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมีผู้ ออก

ให้ 
   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหน้ำแล้ว                  ช ำระคำ่พำหนะลว่งหน้ำแล้ว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    
   

************************************************ 
หมายเหต ุการอนมุตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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