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SCANDINAVIA DELIGHTFUL  

เดนมารก์ สวีเดน นอรเ์วย ์8 วัน 5 คนื 

เดนิทาง มนีาคม– มถุินายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง 42,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
16.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอร ์ไชนา 

(CA) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
19.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ CA 960 

***ส าหรบัคณะที่เดินทางตัง้แตเ่ดือนเมษายนเป็นตน้ไปจะออกเดินทางเวลา 19.35 น.และไปถึงปักก่ิงเวลา 00.45 น. *** 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มลัโม 

วนัท่ี 3. มลัโม – เฮลซิงบอรก์ - โกเทนเบิรก์ 
วนัท่ี 4. โกเทนเบิรก์ – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮนัส ์เกท 
วนัท่ี 5. ออสโล - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน่ – พิพิธภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – คารล์สตทั 

วนัท่ี 6   คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ - เมืองเกา่กมัลาสตนั 

วนัท่ี 7. สต็อกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา -  ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ - สนามบิน 
วนัท่ี 8. ปักก่ิง - กรุงเทพ 

 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
00.45 น. ถึงกรุงปักก่ิง ประเทศจีน รอเปลีย่นเครือ่ง 
02.55 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงโคเปนเฮเกน ดว้ยเที่ยวบิน CA877 

*** ส  าหรบัคณะที่เดินทางเดือนมีนาคมจะออกเดินทางเวลา 02.55 น.และไปถึงโคเปนเฮเกนเวลา 06.00 น. *** 
06.45 น. เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าทา่นเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่

กบัเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินคา้และเรือส าราญเทียบท่า
อยู ่ชมน า้พแุหง่ราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเลา่ขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกู้
ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ใน
ทกุวนันี ้

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมลัโม (Malmo) ประเทศสวีเดน จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองเมืองมลัโม (Malmö) นัน้
ถือวา่เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของสวีเดน โดยตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมีช่ือเสยีงอยา่งมากใน
เรื่องของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชมปราสาทมลัโม Malmöhus Slott (ดา้นนอก) 
สรา้งขึน้มาโดยกษัตรยิอ์ีรกิแหง่ปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจา้คริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมารก์ จะทรงโปรดใหม้ี
การปรบัปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใตก้ารปกครองของเดนมารก์ เพื่อวตัถุประสงค์
ทางดา้นความปลอดภยัของเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเเละควบคมุการคา้ขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด ์นอกจากนีเ้เลว้ 
ปราสาทเเหง่นีย้งัโดง่ดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานท่ีคมุขงัเจมส ์เฮปเบิรน์ พระสวามีคนท่ีสามของสมเด็จพระราชินีแม
รี่แห่งสก็อตเเลนด ์เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชมศาลาว่า
การเมืองมลัโม (Malmö Town Hall) สไตลด์ตัชเ์รอเนสซองสท์ี่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1353 ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่
ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนีม้ีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจตัรุสัมีรูปป้ันของพระเจา้ Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson 
อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามรา้นบรเิวณรอบๆจัตรุสัตามอธัยาศยั 
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 ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 มัลโม – เฮลซงิบอรก์ - โกเทนเบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สดุเมืองหนึ่งของสวีเดน เช่ือว่าก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 
1085 โดยในอดีตเคยเป็นสว่นหนึ่งของเดนมารก์ และไดต้กเป็นของสวีเดนตัง้แต่ปี 1658 หลงัสนธิสญัญารอสกิล ถือเป็น
เมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนที่ห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร ์
(Helsingør) ของประเทศเดนมารก์ ซึง่มีช่องแคบเออเรซุนดค์ั่นเป็นชายแดนธรรมชาติ น าท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นจุดที่
สวยงามที่สดุของเมือง ถ่ายภาพกบั ศาลาวา่การเมือง (rådhus) ที่สรา้งแลว้เสรจ็ตัง้แตปี่ 1897 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น าน าทา่นเดินทางเขา้สู่เมืองโกเทนเบิรก์ (Gothenburg) เมืองใหญ่อนัดบัสองของสวีเดน และใหญ่เป็นอนัดบัหา้

ในแถบนอรด์ดิก โดยเป็นเมืองที่ผงัเมืองคลา้ยๆ กบัอมัสเตอรด์มัอยา่งมาก เพราะในช่วงเเรกของการสรา้งเมืองในช่วงปี ค.ศ.
1621 นัน้ผูอ้พยพชาวดชัตม์ีสว่นในการก่อสรา้งเมือง เเละคนทอ้งถ่ินมกัจะเรยีกช่ือเลน่ๆ ของเมืองเเหง่นีว้า่ ลติเติล ลอนดอน 
โดยมีสสีนัยามค ่าคืนที่คลา้ยคลงึกบัลอนดอน น าท่านชมจตัรุสั Gustav Adolf’s ที่อยู่ใจกลางเมืองเเละมีความส าคญัอย่าง
มากในเรือ่งของการทอ่งเที่ยว 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC BACKADAL หรือเทียบเท่า 

  วันที ่4 โกเทนเบริก์ – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์- ถนนคารล์ โยฮันส ์เกท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึง่เป็นเมืองหลวงทีม่ีคา่ครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนท่ีโตเกียว 
ออสโลตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ่ซึง่เป็นธรรมชาติที่
อดุมสมบรูณ ์จากนัน้น าทา่นชมบรเิวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกใ่นยคุเรอเนสซองค ์น าทา่น
ถ่ายรูป ศาลาวา่การเมืองออสโล ซึง่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่ตัง้อยูบ่รเิวณรมิ
แมน่ า้ ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามรมิออสโลฟยอรด์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่น ชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเ์วยช่ื์อกสุตาฟ วิกเกแลนด ์

ที่ใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรในหนึง่ชีวิตของมนษุย ์ตรงใจกลาง
ของอทุยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของทา่นช่ือ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหินสลกัแกรนิตเพียงแทง่เดียว 
น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่
บริเวณริมแม่น า้ ซึ่งรายลอ้มดว้ยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด์ จากนัน้มีเวลาใหท้่านเดินเล่นเลือกซือ้ของชอ้ป ป้ิง ณ 
บรเิวณถนนคารล์ โยฮันส ์เกท (Karl Johans Gate) ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั 
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ค ่า อิสราอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม QUALITY EXPO หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 
ออสโล - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น – พิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ – 
คารล์สตัท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สงูตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่

จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952 จากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือ
ไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจดัแสดงเก่ียวกบัเครื่องมือใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ใน
เรือ่งของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ  จนมีค ากลา่ววา่ถา้ไมม่ีเรอืไวกิง้ก็จะไมม่ียคุที่รุง่เรอืงที่สดุ 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคารล์สตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, 
จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม SCANDIC WINN หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่6 คารล์สตัท – สตอ็กโฮลม์ - เมอืงเก่ากัมลาสตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอนั
งดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามวา่ ราชินีแหง่ทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบลอ้ม
ดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเรน็ (Lake Malaren)   ท าใหส้ตอกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส  าคญั อาทิ อาคารรฐัสภา , 
พิพิธภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแหง่เมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลีย่นการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจตัรุสักวา้ง เป็นตน้ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นชมเมืองสต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส  าคญั อาทิ อาคารรฐัสภา,พิพิธภณัฑใ์นยคุกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวงัหลวง
และพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรสักวา้ง น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อนัเป็นบริเวณที่ตัง้ของ
พระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้่ายรูปท่ีระลกึ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN BROMMA หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่7 
สต็อกโฮลม์ – พิพธิภัณฑเ์รือวาซา -  ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ 
สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้สว่น

เดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทาง
ศิลปะที่โดดเดน่และเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เก่ียวขอ้งกบั
เรอืล านี ้9 นิทรรศการ ยงัมีภาพยนตรเ์ก่ียวกบัเรอืวาซา พิพิธภณัฑแ์หง่นีด้งึดดูนกัทอ่งเที่ยวไดม้ากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภณัฑ์
ในสแกนดิเนเวีย น าท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิก
ช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสรจ็สมบรูณใ์น
ปี 1911 และทกุๆ วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize) น าท่านชม
บรเิวณเมืองเก่ากมัลาสตนั อนัเป็นบรเิวณที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปที่ระลกึ แลว้น าท่านขึน้สูจุ่ดชมวิวเมือง
สต็อกโฮมในแบบพาโนรามา ณ จดุชมวิวเมือง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนชอ้ปป้ิง Hamngatan ถนนชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางกรุงสต๊อกโฮลม์ ซึ่งมีรา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมาย ทัง้

สนิคา้ที่ระลกึไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มีหา้ง NK ที่ประกอบไปดว้ยแบรนดห์รู อาทิ Paul smith , Hermes , Armani 
และอื่นๆ อิสระใหท้า่นไดซ้ือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
19.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอรไ์ชนา เที่ยวบินที่  CA912 

วันที ่8 ปักกิ่ง - กรุงเทพ 
09.45  น. เดินทางถึงกรุงปักก่ิง รอเปลีย่นเครือ่ง 
13.55 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน CA959 
18.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
SCANDINAVIA DELIGHTFUL  

เดนมารก์ สวีเดน นอรเ์วย ์8 วัน 5 คนื 
โดยสายการแอรบ์นิไชนา (CA) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

24-31 ม.ีค. 63 42,900 42,900 42,900 42,900 25,135 6,900 

11-18 เม.ย. 63 44,900 44,900 44,900 44,900 27,135 6,900 

9-16 พ.ค. 63 42,900 42,900 42,900 42,900 25,135 6,900 

21-28 ม.ิย. 63 42,900 42,900 42,900 42,900 25,135 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวีเดน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (13 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 



  13  SCANDINAVIA DELIGHTFUL  เดนมารก์  สวีเดน นอรเ์วย ์8 D 5 N BY TG      [GQ3CPH-CA002] 

 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สวเีดน) 
*** ยืน่วซ่ีาเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ชัน้ 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิซ่ีานับจากวันยืน่ประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยืน่วซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอยา่ยดึติดกับการยืน่ขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเลม่เก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ดว้ย)  

 
***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทใหท้ราบทนัที เพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทตูตอ้งการเพิ่มเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถงึ
ผู้เดินทางที่ถอืพาสปอรต์ต่างชาตดิ้วย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน หรอื ส  าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการที่ไมไ่ด้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายรา้น สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตน้ 
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- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนที่ออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้  าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนา 

ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงินในบญัชี อพัเดทไม่เกิน 
15 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า  และบญัชีตอ้งมีครบทกุเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
จดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้า่นถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม)่ 
4.3กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบช่ืุอเจา้ของบญัชี   (ผูท้ี่ออกคา่ใชจ้่ายให)้ ตอ้ง

สะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพนัธม์าโดยชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร ฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้
     4.3.3. ส าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น)  

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอม
ระบใุหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้
บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บิดาและมารดา 
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- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ  านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับตุรที่สถานทตูดว้ย  ทั้ง
สองท่าน 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 
 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าเชงเกนประเทศสวีเดน 
 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาติปัจจบุนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชาย                 หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                               แตง่งาน (จดทะเบียน)                      แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               
                                             หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชีวิต) 
                                             อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ  านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
    หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ช่ือบรษัิทท่ีท างาน ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูข่องสถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 
14. วีซา่เชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 
                   ไมเ่คย 
                  เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัท่ี................................... ถึงวนัท่ี........................................... 
15. เคยถกูพิมพล์ายนิว้มือเพื่อการขอวีซา่เชงเกน้ก่อนหนา้นี ้
                              ไมเ่คย               เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรอืไม่ 
                ไมเ่คย                                เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ).................................................... 
17. ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 
      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาติ/บรษัิท/องคก์ร)  
       กรุณาระบช่ืุอ ......................................................  
สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผูจ้ดัหาให ้
   ช าระคา่ที่พกัลว่งหนา้แลว้                  คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให ้
   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้                  ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    
   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
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