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โคเปนเฮเกน | สตอ็กโฮลม์ | เรือส  าราญ SILJA LINE| นั่งรถไฟสายโรแมนติก | ลอ่งเรือซองฟยอรด์ 

 
 
 

SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมืองหลวง เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์

 10 วัน 7 คืน 

เดินทาง มนีาคม 63  

 

 ราคาแนะน าเพียง 85,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
20.35 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.05 น.  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ทางเขา้ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบินฟินนแ์อร ์พบ
เจา้หนา้ที่จะคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินนแ์อร ์ เที่ยวบินที่ AY 144  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอรเ์มด – มลัโม ่

วนัท่ี 3. มลัโม ่– โคเปนเฮเกน – เรือส  าราญ DFDS 

วนัท่ี 4. ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด ์– ศาลาวา่การเมืองออสโล – ย่านคารล์ โจฮนัเกน้ เกท  - เกียรโ์ล 

วนัท่ี 5. เกียรโ์ล – ฟลมั – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลมัไมดรลั – ลอ่งเรือซองฟยอรด์ 

วนัท่ี 6. เกียรโ์ล – ออสโล – คารล์สตทั 

วนัท่ี 7.คารล์สตทั – อปุซอลา – สตอ็กโฮลม์       

วนัท่ี 8 สตอ็กโฮลม์ – ศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – เรือ SILJALINE 

วนัท่ี 9 กรุงเฮลซิงกิ – จตัรุสัซีเนเตอร ์– สนามบิน  

วนัท่ี 10  กรุงเทพฯ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – มัลโม่ 
05.20 น. เดินทางถงึสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟินแลนด ์(Finland)     แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง และผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมือง   
07.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินฟินนแ์อร ์เที่ยวบินที่ AY951  

08.10 น. ถงึสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  น  าท่าน
เที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหท้่านถ่ายรูปคู่กบัเงือกนอ้ย (Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่
ที่มีเรอืสนิคา้และเรอืส  าราญเทียบท่าอยู่ น  าท่านชมน า้พุแห่งราชินี เกฟิออน (Gefion Fountain) มีต  านานเล่าขานว่า "เทพเจา้ ผู้
ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจาก
ใตน้  า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี ้

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บรเิวณดา้นนอกที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์
นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลโ์รโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ
เสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนั้นให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรสัซิตีฮ้อลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะ
สามารถสมัผสับรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ที่ยาวที่สดุ
ในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio 
Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ หลงัจากนั้นน  าท่านเดินทางต่อสู่มัลโม (Malmo) 
ประเทศสวีเดน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 
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(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืนในคืนถดัไปเพ่ือความสะดวกของท่าน) 

วันที ่3 มัลโม่ – โคเปนเฮเกน - เรือส าราญ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองมลัโมที่ไดช้ื่อว่าใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศท่านชม
ปราสาทมัลโม่ Malmöhus Slott (ดา้นนอก) สรา้งขึน้มาโดยกษัตริยอ์ีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจา้คริส
เตียนที่ 3 แห่งเดนมารก์ จะทรงโปรดใหม้ีการปรบัปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของเดนมารก์ เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นความปลอดภัยของเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเเละควบคุมการคา้ขายทางเรือในช่องเเคบ
โอเรซุนด ์นอกจากนีเ้เลว้ปราสาทเเห่งนีย้งัโด่งดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานที่คมุขงัเจมส ์เฮปเบิรน์ พระสวามีคนที่สามของ
สมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งสกอตเเลนด ์เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย จากนั้นน  าท่าน
ชมศาลาว่าการเมืองมัลโม่ (Malmö Town Hall) สไตลด์ัตชเ์รอเนสซองสท์ี่สรา้งขึน้ตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคาร
เก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนี ้มีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตั้งอยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บรเิวณตรงกลางจตัรุสัมีรูปป้ันของพระเจา้ Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson อิสระให้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามรา้นบรเิวณรอบๆจัตรุสัตามอธัยาศยั  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
บ่าย น าท่านเดินทางสูท่่าเรอืเพื่อลงเรอืส  าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอดภาษี,

รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 
 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภัตตาคารบนเรอื 
ท่ีพัก พกัคา้งคืนบนเรอืส  าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หอ้งพกัแบบ SEA VIEW)    

(ในกรณีที่หอ้งพัก Sea view cabin มีจ  านวนหอ้งที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใชจ่้ายใหท้่านละ 
700 บาท) 

วันที ่4 ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด ์– เกียรโ์ล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) เมืองที่ถูกสถาปนาขึน้เมื่อประมาณ 60 ปี แต่มี
ประวติัศาสตรย์อ้นหลงักว่า 900 ปี น  าท่านชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของสวน
แห่งนี ้อยู่ที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยส  าริด ในเรื่องราว
เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนษุย ์เป็นผลงานของกสุตาฟ วิกเกอรแ์ลนด ์ปฏิมากรชาวนอรเ์วยช์ื่อดัง อีกทั้งสวนนีย้ังไดร้บัการยอมรบัว่า
เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สดุในโลก จากนั้นน  าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น  า้ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด์ น  าท่านชอ้ปป้ิงย่าน
คารล์ โจฮันเกน้เกท (Karl Johangen Gate)ย่านถนนคนเดิน สินคา้ของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครวั พวง
กุญแจ เป็นตน้ แต่สินคา้และของที่ระลกึต่างๆ มีราคาค่อนขา้งสงู เนื่องจากนอรเ์วยเ์ป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลก
ประเทศหนึ่ง 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเกียรโ์ล (Geilo) เมืองแห่งสกีรสีอรท์แสนสวยกลางหบุเขา และดินแดนแห่งกลาเซียรท์ี่มีช่ือเสยีงของนอรเ์วย ์
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั USTADELEN  หรอืเทียบเท่า 

วันที ่5 
เกียรโ์ล – ฟลัม – น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดรัล – ล่องเรือซองฟ
ยอรด์ – เกียรโ์ล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองฟลมั ใหท้่านสมัผัสประสบการณ ์นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรลั (The World famous flam-banen) 

Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเสน้ทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สดุในยุโรปเหนือ ลอด
อโุมงคท์ี่เจาะทะลภุูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น  า้ และน า้ตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรลั 
(Myrdal) ศูนยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับน า้ทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ที่มีภูมิ
ทัศนง์ดงามสดุสายตา ที่ท่านจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อันเกิดจากการละลายของธารน ้าแข็งปกคลมุเหนือ
พืน้ดิน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศใหท้่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอรด์ (Sognefjord) มุ่งหนา้สู่เมืองกุดวานเกน้ (Gudvangen) 

ซึ่งฟยอรด์นีน้อกจากจะไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นฟยอรด์ที่ยาวและลกึที่สดุในโลก (The 
longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ไดร้บัการยกย่องว่าสวยที่สดุคือ NARROW FJORD ระหว่างทางเพลิดเพลินกับ
ภูผาสงูชนัอนัเขียวขจี ธารน า้ตกนบัรอ้ยสาย ส  าหรบัฟยอรด์นัน้นบัว่าเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของ
แผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีม้ีไม่ก่ีประเทศที่มีฟยอรด์ แต่ฟยอรด์ที่ไดช้ื่อว่าสวยที่สดุในโลกคือฟ
ยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึ่งช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช้ื่อว่าสวยติดอนัดบัโลกเช่นกัน ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมืองเกียร์
โล 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั USTADELEN หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 เกียรโ์ล – ออสโล – คารล์สตัท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว 
ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดม
สมบรูณ ์น  าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเกี่ยวกบัเรอืไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยุคคริสตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขุดได้
จากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจดัแสดงเกี่ยวกบัเครื่องมือในชีวิตประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็นต านานของ
ชาวไวกิง้เรอืถือเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส  ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค  า
กลา่วว่าถา้ไม่มีเรอืไวกิง้ก็จะไม่มียุคที่รุง่เรอืงที่สดุ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคารล์สตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศสวีเดน

และเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.
1604 ชื่อเมืองจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, จัตุรสัใจกลางเมือง, 
ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC WINN  หรอืเทียบเท่า 

วันที ่7 คารล์สตัท – อุปซอลา – สตอ็กโฮลม์       
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองอุปซอลา เป็นเมืองที่อยู่อาศัยและเป็นเมืองมหาวิทยาลยั ตั้งอยู่ในเขตมณฑลอุปซอลา และอยู่ในเขต
ภูมิศาสตรท์ี่เรียกว่าอุปลนัด ์(Uppland) มีมหาวิทยาลยัที่ส  าคัญอยู่สองแห่งคือ มหาวิทยาลยัอุปซอลา (Uppsala Universitet) 



  7  SCANDINAVIA PENINSULA   เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์ 9 DAYS 7 NIGHTS BY AY   [GQ3CPH-AY002] 

 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ที่สดุ และ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรแ์ห่งสวีเดน (Sveriges Lantbruksuniversitet) เนื่องจากเป็น
เมืองที่ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของสวีเดนในยุคไวกิ้ง ท  าให้มี หลักฐานทางดา้นโบราณคดีหลายอย่าง ทั้งโบราณสถานและ
โบราณวตัถ ุเช่น เมืองเก่าอุปซอลา Gamla Uppsala โบสถห์ลวงประจ าเมือง และยังพบศิลาจารกึ ในยุคไวกิง้เป็นจ านวนมาก 
น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารอปุซอลา (Uppsala Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ตัง้อยู่ในบริเวณใจกลางเมือง และยังไดร้บัการยอมรบั
ว่าเป็นมหาวิหารที่มีความสงูที่สดุในแถบสแกนดิเนเวีย มหาวิหารนั้นถูกสรา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่  13 โดยมหาวิหารนั้นมี
ความสงู ประมาณ 118.7 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงาม

ที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบลอ้มดว้ยทะเล
บอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก กรุง
สต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพืน้น  า้ มีสถานที่ส  าคัญ อาทิ อาคารรฐัสภา,พิพิธภัณฑใ์นยุค
กลาง,มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัุรสักวา้ง เป็นตน้   

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรอืเทียบเท่า 

วันที ่8 
สต็อกโฮลม์ – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ – พิพิธภัณฑเ์รือวาซา – เรือ 
SILJALINE 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ 

Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกว่า 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 
ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa 

Museum) เป็นเรอืที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่ง
ประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรพัยส์มบติัทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญที่สดุแห่ง
หนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปดว้ยนิทรรศการที่ เก่ียวข้องกับเรือล  านี ้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา  
พิพิธภัณฑแ์ห่งนีด้งึดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑใ์นสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เพื่อน  าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตั้งของ
พระราชวังหลวงใหท้่านไดถ่้ายรูปที่ระลกึ จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส  าราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอ้มไป
ดว้ย รา้นขายของ, คาสโิน, รา้นคา้ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 

 เรอืส  าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภัตตาคารบนเรอื 
ท่ีพัก พกัคา้งคืนบนเรอืส  าราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin หอ้งพกัแบบเห็นวิวทะเล] 

 (ในกรณีท่ีห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่าย
ให้ท่านล่ะ700 บาท) 

วันที ่9 เฮลซิงกิ– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศ
ฟินแลนด ์(Finland)  ตัง้อยู่ทางใตข้องประเทศ รมิชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด ์เฮลซิงกิไดร้บัฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมอนัไดร้บัอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยโุรปและรสัเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงเป็น
ตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ส  าคัญ อาทิเช่น 
ท  าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ ์จากนัน้น  าท่านชมจตัรุสัซีเนเตอร ์(Senate Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส  าคัญๆ
ที่สรา้งในยคุที่อยู่ใตก้ารปกครองของรสัเซียและเป็นศนูยก์ลางทางประวติัศาสตรข์องเฮลซิงกิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมอนุสาวรียซ์ิเบลิอุส (Sibelius monument) ตั้งอยู่ในสวนซิเบลิอุส สรา้งขึน้เพื่อสดุดีใหแ้ก่ Jean Sibelius นักประพันธ์

เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรียท์ี่ตั้งอยู่กลางแจง้ ดูแปลกตา ทันสมัย เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สรา้งโดยน าเอาแท่ง
เหล็ก 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าดว้ยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั้งอยู่
กลางแจง้อย่างโดดเด่นเป็นสง่า 

17.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   
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ราคาแนะน าเพียง 
 SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมืองหลวง เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์
 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินฟินนแ์อร ์(AY)  

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันที ่24 มี.ค. – 2เม.ย. 63 85,900.- 85,900.- 85,900.- 53,350.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (1 8 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
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บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

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

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

                                                                                   

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไป

ถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

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

 

 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 

กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญช ีอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ใน

กรณีทีม่ไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี  

(ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพนัธม์า

โดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอย่างไร ฉบับภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 
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- 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 าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่        แยกกันอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

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

สถาบันศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.................................. ถงึวันที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุือ่ ......................................................  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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