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โคเปนเฮเกน | สตอ็กโฮลม์ | เรือส  ำรำญ SILJA LINE| นั่งรถไฟสำยโรแมนติก | ลอ่งเรือซองฟยอรด์ 

 
 
 

 

  

SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมืองหลวง เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์

 10 วัน 7 คืน 

เดินทาง มนีาคม 63  

 

 ราคาแนะน าเพียง 85,900.- 
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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ   

20.35 น. 

 

23.05 น.  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ทางเขา้ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์

แอร์ พบเจา้หนา้ท่ีจะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY 144  

วนัท่ี 2 เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – มลัโม่ 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)     แวะพกัเพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง และผา่นข ัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมือง   

07.35 น. ออกเดินทางตอ่ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY951  

08.10 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง)  

น าทา่นเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหท้า่นถา่ยรูปคูก่บัเงือกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นยา่น

ทา่เรือขนาดใหญท่ี่มีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบทา่อยู ่น าทา่นชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มี

ต านานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 

คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพ้ืนดินข้ึนมาจากใตน้ ้า ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวนัน้ี 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอรเ์มด – มลัโม ่

วนัท่ี 3. มลัโม ่– โคเปนเฮเกน – เรือส  ำรำญ DFDS 

วนัท่ี 4. ออสโล – สวนประติมำกรรมวิกเกลแลนด ์– ศำลำวำ่กำรเมืองออสโล – ย่ำนคำรล์ โจฮนัเกน้ เกท  - เกียรโ์ล 

วนัท่ี 5. เกียรโ์ล – ฟลมั – นั่งรถไฟสำยโรแมนติกฟลมัไมดรลั – ลอ่งเรือซองฟยอรด์ 

วนัท่ี 6. เกียรโ์ล – ออสโล – คำรล์สตทั 

วนัท่ี 7.คำรล์สตทั – อปุซอลำ – สตอ็กโฮลม์       

วนัท่ี 8 สตอ็กโฮลม์ – ศำลำวำ่กำรกรุงสตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวำซำ – เรือ SILJALINE 

วนัท่ี 9 กรุงเฮลซิงกิ – จตัรุสัซีเนเตอร ์– สนำมบิน  

วนัท่ี 10  กรุงเทพฯ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าเท่ียวชมพระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ีประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์หง่

เดนมาร์กนับตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลโ์รโคโค และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนา้วงัทุกวนัตอนเท่ียงเม่ือ

สมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี จากนั้นใหอิ้สระทา่นชมบริเวณจตุัรัสซิต้ีฮอลล ์(City Hall) จุดถา่ยรูปสวยงาม

ประจ าเมือง และทา่นจะสามารถสมัผสับรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ยา่น ถนนสตรอยก ์(Stroget 

Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวท่ีสุดในโลก เร่ิมจากศาลาวา่การเมืองไปส้ินสุดท่ี Kongens Nytorv ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือ

ดงั อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermè s, Gucci, Burberry ฯลฯ 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สูม่ลัโม (Malmo) ประเทศสวีเดน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืนในคืนถดัไปเพ่ือความสะดวกของท่าน) 

วนัท่ี 3 มลัโม่ – โคเปนเฮเกน - เรือส าราญ DFDS 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมเมืองมลัโมท่ีไดช่ื้อวา่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศสวีเดน โดยตัง้อยูบ่นชายฝั่งตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ

ทา่นชมปราสาทมลัโม่ Malmöhus Slott (ดา้นนอก) สรา้งขึ้นมาโดยกษัตริยอี์ริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 
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กอ่นท่ีพระเจา้คริสเตียนท่ี 3 แหง่เดนมาร์ก จะทรงโปรดใหมี้การปรับปรุงใหมใ่นชว่งปี ค.ศ.1530 ซ่ึงเป็นชว่งท่ีเมืองมลัโม

ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของเดนมาร์ก เพ่ือวตัถุประสงคท์างดา้นความปลอดภยัของเมืองทางดา้น ทิศตะวนัตกเเละ

ควบคุมการคา้ขายทางเรือในชอ่งเเคบโอเรซุนด ์นอกจากน้ีเเลว้ปราสาทเเห่งน้ียงัโดง่ดงัเพราะชาวเดนมาร์กใชเ้ป็น

สถานท่ีคุมขงัเจมส ์เฮปเบิร์น พระสวามีคนท่ีสามของสมเด็จพระราชินีแมร่ีแหง่สกอตเเลนด ์เเละในชว่งศตวรรษท่ี 19 

ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย จากนั้นน าทา่นชมศาลาวา่การเมืองมลัโม ่(Malmö Town Hall) สไตล์

ดตัชเ์รอเนสซองสท่ี์สรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1353 ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในอาคารเกา่แกท่ี่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งน้ีมีความ

โดดเดน่เเละมีเสียงดนตรีขบักลอ่มอยูต่ลอดเวลา โดยตัง้อยูบ่ริเวณของจตุัรัส Stortorget บริเวณตรงกลางจตุัรัสมีรูปปั้น

ของพระเจา้ Karl Gustav ท่ี 10 ซ่ึงออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามรา้น

บริเวณรอบๆจตุัรัสตามอธัยาศยั  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ทา่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้

ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย ์(Norway) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

ท่ีพกั พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)    

(ในกรณีท่ีหอ้งพกั Sea view cabin มีจ านวนหอ้งท่ีไมเ่พียงพอตอ่คณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนคา่ใชจ้า่ยให ้

ทา่นละ 700 บาท) 

วนัท่ี 4 ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด ์– เกียรโ์ล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เรือเทียบทา่ ณ ทา่เทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย ์(Norway) เมืองท่ีถูกสถาปนาขึ้นเม่ือประมาณ 60 ปี แตมี่

ประวติัศาสตร์ยอ้นหลงักวา่ 900 ปี น าทา่นชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด ์(Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษ

ของสวนแหง่น้ีอยูท่ี่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลกัรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหลอ่รูปคนดว้ยส าริด ใน

เร่ืองราวเก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนุษย ์เป็นผลงานของกุสตาฟ วิกเกอร์แลนด ์ปฏิมากรชาวนอร์เวยช่ื์อดงั อีกท ัง้สวนน้ียงั

ไดร้ับการยอมรับวา่เป็นสวนประติมากรรมท่ีใหญท่ี่สุดในโลก จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป ศาลาวา่การเมืองออสโล ซ่ึงสรา้ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ ้าซ่ึงรายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามริม

ออสโลฟยอร์ด น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นคาร์ล โจฮนัเกน้เกท (Karl Johangen Gate)ยา่นถนนคนเดิน สินคา้ของฝากท่ีเป็นท่ี

นิยมของนักทอ่งเท่ียวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เป็นตน้ แตสิ่นคา้และของท่ีระลึกตา่งๆ มีราคาคอ่นขา้งสูง เน่ืองจาก

นอร์เวยเ์ป็นประเทศท่ีมีคา่ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกประเทศหน่ึง 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแหง่สกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ท่ีมีช่ือเสียง

ของนอร์เวย ์

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั USTADELEN  หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 5 เกียรโ์ล – ฟลมั – นัง่รถไฟสายโรแมนติกฟลมัไมดรลั – ล่องเรือซองฟยอรด์ – เกียรโ์ล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฟลมั ใหท้า่นสมัผสัประสบการณ ์นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรัล (The World famous flam-

banen) Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นับเป็นเสน้ทางรถไฟสายท่ีโรแมนติก

ท่ีสุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท่ี์เจาะทะลุภูเขา ผา่นทะเลสาบ แมน่ ้า และน ้าตกเหนือคณานับท่ีเกิดจากการละลายของ

หิมะบนภูเขา มุง่สู่สถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยูบ่นความสูง 857 เมตร เหนือ

ระดบัน ้าทะเลใกลก้บัฟยอร์ด Aurland ท่ีมีภูมิทศัน์งดงามสุดสายตา ท่ีทา่นจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด 

อนัเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศให้ท ่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเกน้ 

(Gudvangen) ซ่ึงฟยอร์ดน้ีนอกจากจะไดร้ับการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้ับการขนานนามวา่เป็นฟยอร์ดท่ียาว

และลึกท่ีสุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ชว่งท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่สวยท่ีสุดคือ NARROW 

FJORD ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัภูผาสูงชนัอนัเขียวขจี ธารน ้าตกนับรอ้ยสาย ส าหรับฟยอร์ดนั้นนับวา่เป็นความ
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มหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของแผน่ธารน ้าแข็งในยุคน ้าแข็งเม่ือหลายลา้นปีกอ่น ในโลกน้ีมี ไมก่ี่

ประเทศท่ีมีฟยอร์ด แตฟ่ยอร์ดท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงชอ่งฟยอร์ดแหง่น้ีไดช่ื้อวา่สวยติด

อนัดบัโลกเชน่กนั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัเมืองเกียร์โล 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั USTADELEN หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 6 เกียรโ์ล – ออสโล – คารล์สตทั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย ์(Norway) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีคา่ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ี

โตเกียว ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอร์ด ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม ่ซ่ึง

เป็นธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ์น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิงโบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรือไวก้ิงท่ีสรา้งจากไม ้ในยุค

คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากน้ียงัจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุ

เกา่แกก่วา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวก้ิงเรือถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเ้รือท ัง้ในเร่ืองของการรบท า

การคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค  ากลา่ววา่ถา้ไมมี่เรือไวก้ิงก็จะไมมี่ยุคท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคาร์ลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูร่ะหวา่งเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญน้ี่ สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์าร์ลท่ี 9 

(Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใ์หญข่องเมือง สรา้งขึ้นเม่ือปี 

1730, จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC WINN  หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 7 คารล์สตทั – อุปซอลา – สต็อกโฮลม์       

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองอุปซอลา เป็นเมืองท่ีอยูอ่าศยัและเป็นเมืองมหาวิทยาลยั ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลอุปซอลา และอยูใ่น

เขตภูมิศาสตร์ท่ีเรียกวา่อุปลนัด ์(Uppland) มีมหาวิทยาลยัท่ีส าคญัอยูส่องแห่งคือ มหาวิทยาลยัอุปซอลา (Uppsala 

Universitet) ซ่ึ ง เป็ นมหาวิทยาลัย ท่ี เก ่าแก ่ ท่ี สุ ด  และ มห าวิทยาลัย เกษตรศาสตร์แห่ งส วี เดน  ( Sveriges 

Lantbruksuniversitet) เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นเมืองหลวงเกา่ของสวีเดนในยุคไวก้ิง ท  าใหมี้ หลกัฐานทางดา้น

โบราณคดีหลายอยา่ง ท ัง้โบราณสถานและโบราณวตัถุ เชน่ เมืองเกา่อุปซอลา Gamla Uppsala โบสถห์ลวงประจ า

เมือง และยงัพบศิลาจารึก ในยุคไวก้ิงเป็นจ านวนมาก น าทา่นถา่ยรูป มหาวิหารอุปซอลา (Uppsala Cathedral) เป็น

มหาวิหารท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณใจกลางเมือง และยงัไดร้ับการยอมรับวา่เป็นมหาวิหารท่ีมีความสูงท่ีสุดในแถบสแกนดิเนเวีย 

มหาวิหารนั้นถูกสรา้งขึ้นในชว่งปลายศตวรรษท่ี 13 โดยมหาวิหารนั้นมีความสูง ประมาณ 118.7 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญแ่สนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง

อนังดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดร้ับขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญน่อ้ย 14 เกาะท่ี

โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท  าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุด

แห่งหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีตัง้อยูบ่นพ้ืนน ้า มีสถานท่ีส าคญั อาทิ 

อาคารรัฐสภา,พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง,มหาวิหารแหง่เมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการ์ดทหารดา้นหนา้ของลาน

จตุัรัสกวา้ง เป็นตน้   

 
ค า่ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ี 8 สต็อกโฮลม์ – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – เรือ SILJALINE 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซ่ึงใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัของ

สวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมุงหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 

1911 และทุกๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าทา่น

เขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือท่ีถูกกูข้ึ้นมาในศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสว่น

เดิมของเรือไวไ้ดก้วา่ 95 เปอร์เซ็นต ์และตกแตง่ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันับรอ้ยช้ิน เรือวาซาเป็นทรัพยส์มบติัทาง

ศิลปะท่ีโดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเรือล าน้ี  9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัเรือวาซา  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีดึงดูดนักทอ่งเท่ียวไดม้ากท่ีสุด ในบรรดา

พิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เพ่ือน าทา่นชมบริเวณเมืองเกา่กมัลาสตนั อนัเป็นบริเวณ

ท่ีตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้า่ยรูปท่ีระลึก จากนั้นน าทา่นเดินทางสูท่า่เรือเพ่ือลงเรือส าราญ TALLINK SILJA 

LINE ท่ีพรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสิโน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

 เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าทา่นออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 

ท่ีพกั พกัคา้งคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นวิวทะเล] 

 (ในกรณีท่ีหอ้งพกั Sea view cabin มีจ านวนหอ้งท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืน

ค่าใชจ้่ายใหท่้านล่ะ700 บาท) 

วนัท่ี 9 เฮลซิงกิ– สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึง ณ ทา่เทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) เมืองหลวงใหญข่อง

ประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศ ริมชายฝั่งอา่วฟินแลนด ์เฮลซิงกิไดร้ับฉายาวา่เป็น “ธิดาแหง่ทะเล

บอลติก” ความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัไดร้ับอิทธิพลจากทัง้ทางฝั่งยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล (Market 

Square) ท่ีมีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของท่ีระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยงัเป็น

ท่ีตัง้สถานท่ีส าคญั อาทิเชน่ ท  าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์จากนั้นน าทา่นชมจตุัรัสซีเนเตอร์ (Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคญัๆท่ีสรา้งในยุคท่ีอยูใ่ตก้ารปกครองของรัสเซียและเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์

ของเฮลซิงกิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าทา่นชมอนุสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยูใ่นสวนซิเบลิอุส สรา้งขึ้นเพ่ือสดุดีใหแ้ก ่Jean Sibelius นัก

ประพนัธเ์พลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูก่ลางแจง้ ดูแปลกตา ทนัสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สรา้ง
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โดยน าเอาแทง่เหล็ก 600 แทง่ มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลึก 6.5 

เมตร หนัก 24 ตนั ตัง้อยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเดน่เป็นสงา่ 

17.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี AY141 

วนัท่ี 10 กรุงเทพฯ 

07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

ราคาแนะน าเพียง 

 SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมืองหลวง เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์

 10 วนั 7 คืน โดยสายการบินฟินนแ์อร ์(AY)  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

วนัท่ี 24 มี.ค. – 2

เม.ย. 63 
85,900.- 85,900.- 85,900.- 53,350.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

1.        ช  าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับเงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท  าการจองคิวย่ืนวีซา่

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดย

อตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้ับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่น

ออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ 

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 
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5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะ

และย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้ 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท  าหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

คา่น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  คา่รักษาพยาบาล กรณี
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เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็น

ตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวีเดน(ผูย่ื้นวีซา่ตอ้งช  าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซา่ในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (1 8 ยูโร) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยูโร) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวี

ซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 

6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่

เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้ง

ขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่ งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่ งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสาย

การบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก  าหนดไว ้(30ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้

คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดั

จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ า

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์

ท ัง้หมด 
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9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพบั

เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (สวีเดน)  

*** ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ี VFS Global (เทรนด้ี ชัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหว่างย่ืนวีซ่าเขา้สถานทตูแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้ 

                                                                                   

**ลูกคา้กรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต  

เพราะสถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

                                        

1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด (หนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  
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***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นกัศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี

เง่ือนไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได้ ข ้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู ้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ต

ต่างชาติดว้ย*** 

 

2. รปูถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาว

เทา่นั้น ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทค

เลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนด

ท่ีดิน เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท  างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ 

“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ 
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“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

 

 

4. หลกัฐานการเงิน กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวัของผู ้

เดินทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลูกคา้ท  ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบั

ยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่  และบญัชีตอ้งมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 3 เดือน 

ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายช้ีแจง         

4.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ท ัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

4.3กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง  

     4.3.1. ตอ้งท  าเป็นหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุช่ือเจา้ของบญัชี   (ผูท่ี้ออก

คา่ใชจ้า่ยให)้ ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยให ้ (ผู ้

เดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพนัธม์าโดยชดัเจนวา่เก่ียวขอ้ง

กนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
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5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน)  

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ  านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตร

ท่ีสถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ 
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เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาติปัจจุบนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบียน)               แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่        แยกกนัอยู ่                       หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
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    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.........................................อีเมล..................................................... 

12. อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษทัท่ีท  างาน ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี................................... ถึงวนัท่ี........................................... 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายส าเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................... 

17. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

       กรุณาระบุช่ือ ......................................................  

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   
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   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้               คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ  านกัมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช  าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทั

เป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
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