
 

 

รหัสทัวร  B2B1900414 
ทัวรเดนมารค นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 9 วัน 7 คืน (AY) 
ลิตเต้ิลเมอรเมด   เรือสําราญ DFDS  สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด   ศาลาวา
การเมืองออสโล  นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัมไมดรัล    ลองเรือซองฟยอรด  ศาลา
วาการกรุงสต็อกโฮลม   พพิิธภัณฑเรือวาซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ -  เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิลเมอรเมด – มัลโม 
06.00 น. คณะพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขาประตู 

4 เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร พบเจาหนาที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน 

08.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY 142 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟนแลนด (Finland)     แวะพัก

เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง และผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง   
17.45 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY959 
18.25 น. 
 
 

ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําทานเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน เปนเมือง
หลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเดนมารก นําทานเดินทางตอสูเมืองมัลโม 
(Malmo) เมืองใหญอันดับสามของประเทศสวีเดน ที่ไดช่ือเร่ืองความสวยงามของ
สวนสาธารณะตางๆ โดยเมืองน้ีกอต้ังในป ค.ศ. 1275 ตกอยูใตการปกครองของ
เดนมารกจนกระทั่ง ค.ศ. 1658 จึงตกเปนของสวีเดน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUALITY VIEW หรือเทียบเทา 

(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของทาน) 
 

วันที่ 2 มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรือสําราญ DFDS 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหทานถายรูปคูกับเงือกนอย (Little Mermaid) 

สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญ
เทียบทาอยู นําทานเดินทางสู ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�งที่ยาว
ที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบ
รนด เนมช่ือดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, 
Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ัง

พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
 ออกเดินทางสูออสโล (Oslo) เมืองหลวงประเทศนอรเวย 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก  เขาสูที่พัก โรงแรม DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS 

 [Sea view cabin หองพักแบบเห็นววิทะเล] (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin 
มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนคาใชจายใหทาน
ละ700 บาท) 
 

วันที่ 3 ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด – ศาลาวาการเมืองออสโล –  
ยานคารล โจฮันเกน เกท  - เกียรโล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) เมืองที่ 

ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ 60 ป แตมีประวัติศาสตรยอนหลังกวา 900 ป นํา 
ทานชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด (Vigeland Sculpture Park) ความ 
พิเศษของสวนแหงน้ีอยูที่ผลงานศิลปะประตมิากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจาก 
หินแกรนิต และการหลอรูปคนดวยสําริด ในเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย  
เปนผลงานของกุสตาฟ วิกเกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยช่ือดัง อีกทั้งสวนน้ียัง 
ไดรับการยอมรับวาเปนสวนประติมากรรมที่ใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทาน 
ถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวย 
ลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําซึ่งรายลอมดวยอาคารที่ 
สวยงามริมออสโลฟยอรด นําทานชอปปم�งยานคารล โจฮันเกนเกท (Karl  
Johangen Gate)ยานถนนคนเดิน สินคาของฝากที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 
คือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เปนตน แตสินคาและของที่ระลึกตางๆ มีราคา 
คอนขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศ 
หน่ึง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมืองแหงสกีรีสอรทแสนสวยกลางหุบเขา และ

ดินแดนแหงกลาเซียรที่มีช่ือเสียงของนอรเวย 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม BANDOLA  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 เกียรโล – ฟลมั – น่ังรถไฟสายโรแมนติคฟลมัไมดรัล – ลองเรือซองฟยอรด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-



 

 

ไ ม ด รั ล  ( The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 
Beautiful Train  Journey in The World นับเปนเสนทางรถไฟสายที่โรแมนติก
ที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคที่เจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมน้ํา และนํ้าตกเหนือ
คณานับที่เกิดจากการละลายของหมิะบนภเูขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ต้ังอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 

จากน้ันเปลี่ยนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord) 
มุงหนาสูเมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซึ่งฟยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับ
เปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก 
(The longest and deepest fjord in the world) ชวงที่ไดรับการยกยองวา
สวยที่สุดคือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี 
ธารน้ําตกนับรอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่
เกิดจากการกัดเซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน ในโลกน้ีมี
ไมกี่ประเทศที่มีฟยอรด แตฟยอรดที่ไดช่ือวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศ
นอรเวย ซึ่งชองฟยอรดแหงน้ีไดช่ือวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน ไดเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางกลับเมืองเกียรโล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม BANDOLA  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 เกียรโล – ออสโล – คารลสตัท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มี

คาครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญ



 

 

ของเมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และ
สะพานหิน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม BEST WESTEN GUSTAF FRODING หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 คารลสตัท – อุปซอลา – สต็อกโฮลม       
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองอุปซอลา เปนเมืองที่อยูอาศัยและเปนเมืองมหาวิทยาลัย ต้ังอยู

ในเขตมณฑลอุปซอลา และอยูในเขตภูมิศาสตรที่ เรียกวาอุปลันด (Uppland) มี
ม ห าวิท ยาลั ยที่ สํ า คัญ อยู ส องแห ง คื อ  ม หาวิ ท ยาลั ย อุป ซอลา (Uppsala 
Universitet) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหง
สวีเดน (Sveriges Lantbruksuniversitet) เน่ืองจากเปนเมืองที่ เคยเปนเมือง
หลวงเกาของสวีเดนในยุคไวกิ้ง ทําใหมี หลักฐานทางดานโบราณคดีหลายอยาง ทั้ง
โบราณสถานและโบราณวัตถุ เชน เมืองเกาอุปซอลา Gamla Uppsala โบสถหลวง
ประจําเมือง และยังพบศิลาจารึก ในยุคไวกิ้งเปนจํานวนมาก นําทานถายรูป มหาวิหาร
อุปซอลา (Uppsala Cathedral) เปนมหาวิหารที่ตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง และ
ยังไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย มหาวิหาร
น้ันถูกสรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 13 โดยมหาวิหารน้ันมีความสูง ประมาณ 
118.7 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศ

สวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนาม
วา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเล
บอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสต็อกโฮลมเปน
เมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศ
รอบๆเมืองที่ต้ังอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุค
กลาง,มหาวหิารแหงเมอืง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปล่ียนการดทหารดานหนาของลาน
จัตุรัสกวาง เปนตน   

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  เขาสูที่พกั โรงแรม  QUALITY HOTEL FRIENDS  หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 7 สต็อกโฮลม – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา –  
เรือ SILJALINE 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 

ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดง
กวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ 
วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel 
Prize) นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต 
และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ
ประกอบไปดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร
เกี่ยวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เพื่อนําทานชมบริเวณ

เมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก 
จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพือ่ลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอมไป
ดวย รานขายของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ 

 เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟนแลนด 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต” 
ณ ภัตตาคารบนเรือ 

ที่พัก  พักคางคืนบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin หองพัก
แบบเห็นวิวทะเล] (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจาํนวนหองที่ไมเพียงพอตอ
คณะ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท) 
 

วันที่ 8 กรุงเฮลซิงกิ – จตุัรัสซีเนเตอร – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึง ณ ทาเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 

4 ช่ัวโมง) เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด (Finland)  ต้ังอยูทางใตของ
ประเทศ ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด เฮลซิงกิไดรับฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” 



 

 

ความงดงามของสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝم�งยุโรปและรัสเซีย ชม
ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีช่ือเสียงเปนตลาดใจกลางเมืองขายของที่
ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม และดอกไม แลวยังเปนที่ต้ังสถานที่สําคัญ 
อาทิเชน ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ จากนั้นนําทานชมจัตุรัสซีเน
เตอร (Senate Square) รายลอมไปดวยอาคารสําคัญๆที่สรางในยุคที่อยูใตการ
ปกครองของรัสเซียและเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

นําทานชมอนุสาวรียซิเบลิอุส (Sibelius monument) ต้ังอยูในสวนซิเบลิอุส สราง
ขึ้นเพื่อสดุดีใหแก Jean Sibelius นักประพันธเพลงคลาสสิก เปนอนุสาวรียที่ต้ังอยู
กลางแจง ดูแปลกตา ทันสมัย เปนผลงานของศิลปน Eila Hiltunen สรางโดยนําเอา
แทงเหล็ก 600 แทง มาเช่ือมเขาดวยกันจนออกมาเปนรูปรางของออรแกนลม กวาง 
10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตั้งอยูกลางแจงอยางโดดเดนเปนสงา 

14.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (Tax 
Refund) 

17.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY 141 
 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

7-15 พฤษภาคม 2562 82,900 82,900 82,900 82,900 53,900 15,500 
14-22 พฤษภาคม 2562   82,900 82,900 82,900 82,900 53,900 15,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี

มคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีดน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต



 

 

ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

5.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที ่VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทาํการ 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได  
                                                                                   

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

                                        
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาใน
ประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง



 

 

ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่
ยื่น) 

4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสาํเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทัว่ไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมคีรบทุกเดือน  ในกรณีทีม่ีไมครบ 3 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
4.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมดุบัญชีมาทัง้สองเลม (ทัง้เลม
เกา –เลมใหม) 
4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     4.3.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุ
ช่ือเจาของบัญชี   (ผูที่ออกคาใชจายให) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตาม
หนาพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกันอยางไร ฉบับ
ภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนาพาสปอรตของผูที่ออกคาใชจายให 
     4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ใน
ขอ 3.1 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 



 

 

- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)  
 

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอม
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวีเดน 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………….……………………… 



 

 

7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด              แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา        แยกกันอยู         หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ทีอ่ยู

ของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
               ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่................................... ถึงวันที่........................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                ไมเคย        เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย                 เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ).................................................... 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุช่ือ ......................................................  



 

 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว          ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


