
 

 

รหัสทัวร ITV1901783 
ทัวรยุโรป SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY 
DENMARK 9 วัน 6 คืน (QR) 
โบสถเทมเปลิโอคิโอ – วิหารอุสเพนสกี้ - จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท – ศาลาวาการกรงุสต็อคโฮลม 
ปราสาทเออเรบล ู- อุทยานหินฟรอกเนอร ลานกระโดดสกี โฮเมน – พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ 
ถายรูปคูกบัเงือกนอย - น้ําพุแหงราชินีเกฟออน - พระราชวังอมาเลียนบอรก 
 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  – ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร 
17.30  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 

4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน กาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป�า
สัมภาระ ** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง 39 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 

21.05  ออกเดินทางสูสนามบินกรุงโดฮา เท่ียวบินที่ QR839 

00.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

วันท่ี 2 
ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร – เฮลซิงกิ (ฟนแลนด ) –จัตุรัสเซเนท – โบสถ
เทมเปลิโอคิโอ  มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออรธอดอกซ – มารเกตสแควร – เรือ Silja 
(พักบนเรือ) 

02.00  ออกเดินทางตอโดยสายการบินการตาแอรเวยเท่ียวบินที่ QR303 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
** 

07.55  เดินทางถึงสนามบินกรงุเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด(เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากน้ัน นําทาน
ขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)(ระยะทาง 20 ก.ม./ใช
เวลา30นาที)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศฟนแลนด ต้ังอยูทางตอน
ใตของประเทศ ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด จากน้ัน นําทานสู เซเนท สแควร (Senate 
Square)จตุรัสกลางเมืองที่ใชจัดกิจกรรมใหญ ๆ กลางจตุรัสมี อนุสาวรียพระเจาอ
เล็กซานเดอร ท่ี 2 (Alexander II Monument) ประดิษฐานอยู ถัดไปดานบนเปน 
วิหารอุสเพนสกี้ (Uspensy Cathedral)เดนตระหงานตามแบบฉบับ
สถาปตยกรรมรัสเซีย เน่ืองจากถูกปกครองดวยรัสเซีย (Russia)มานานถึง 100 ป 
จากน้ัน นําทานชม โบสถเทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือเปนท่ี



 

 

รูจักกันในนาม โบสถหิน (Rock Church) แตเดิมเปนภูเขาหินแกรนิตใหญท่ีตั้ง
เกะกะอยูกลางเมือง เกือบจะถูกระเบิดทิ้งอยูรอมรอ โชคดีที่มีการระดมความเห็น
เสนอใหกอสรางเปนโบสถ จนกลายเปนสถานท่ีขึ้นช่ือมาจนทุกวันน้ี โดยเฉพาะชาว
ญี่ปุ�นที่มักจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกันท่ีน่ี อาจจะเปนเพราะลักษณะโบสถแหง
น้ีเกไกดวยดีไซน ผนังเปนหินแกรนิต ดานบนระบายโปรงใหแสงเขา หลังคาประดับ
ดวยลวดทองแดงหนา 1 น้ิว นํามาขดเปนวงกลมใหญดูแปลกตา แตชวนให
หวาดเสียวไมไดสําหรับพวกท่ีชอบสาบานใหฟ�าผาซ่ึงเปนโบสถท่ีมีสถาปตยกรรม
แปลกกวาท่ีอ่ืนโดยสรางเขาไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงท่ีดีที่สุดหนุม
สาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแตงงานกันท่ีโบสถน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี1) 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นําทานชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square 
ตลาดยานใจกลางเมืองท่ีขายของที่ระลึกแกนักทองเท่ียว แหลวงขายปลานานาชนิด 
รวมไปถึงอาหารและผลไมอีกมากมาย จากน้ัน นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือเช็คอิน
ขึ้นเรือ Silja จากเฮลซิงกิไปยังเมืองสตอกโฮลม ชมวิวทิวทัศนระหวางทาง ผาน
เกาะแกงตางๆระหวางสองเมืองหลวงทรงเสนหของสแกนดิเนเวีย** ทานควรเตรียม
กระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือสําราญ 1 คืนเพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทางของทานกระเป�าใบใหญจะถูกโหลดที่ใตทองเรือ ** 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือ (ม้ือท่ี2) 

(พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ตสไตลสแกนดิเนเวียน)หลังรับประทานอาหาร อิสระใหทาน
พักผอนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตางๆไมวาจะเปนไนทคลับ ชอปปم�ง 
รวมไปถึงโชวตางๆบนเรือ (จะไมรวมคาเขาชมตางๆภายในเรือ ) 

ท่ีพัก: บนเรือสําราญ ซิลเลีย ไลน (Silja Line cruise)  

หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือเทียบเทา 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวางและมีคาใชจายเพ่ิมทานละ เร่ิมตน 



 

 

ประมาณ 4,000-5,000 บาทโดยชําระคาบริการสวนน้ีทันทีท่ีหองพักถูกยืนยันจาก
ตางประเทศ รวมไปถึงกรณีท่ีหองพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็มไมวากรณีใดก็
ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวามาตรฐานท่ีกําหนดไวกับ
ราคาคาทัวร (Upgrade)ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
ตามจริงกับผูเดินทางท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ ** 

  

 

วันท่ี 3 เมืองสต็อคโฮลม  ประเทศสวีเดน – City Hall – ยานเมืองเกา – จัตุรัสกุสตาฟ 
อดอฟท – ถนน(Drottninggatan) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือ(ม้ือท่ี3) 

เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือกรุงสตอกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสน
สวยของประเทศสวีเดน (Sweden) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 
เปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเล
บอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic 
Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่
สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสตอกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมือง
ท่ีต้ังอยูบนพ้ืนน้ํา มีสถานท่ีสําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง,มหา
วิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปล่ียนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัส
กวาง เปนตน จากน้ัน นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) ซึ่งใช
เวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg 
สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณใน
ป 1911 และทุกๆ วันท่ี 10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับ
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี4) 

บาย  นําทานเย่ียมชม Old Town ซึ่งเปนเขตเมืองเกาแหงสต็อคโฮลม เต็มไปดวยท่ีอยู



 

 

อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษท่ี13 ท่ียังคงรักษาสภาพอาคารบานเรื่อนไดอยางดี 
ซึ่งถนนในเมืองยังใชปดูวยกอนหินส่ีเหลี่ยมเล็ก ๆ อีกทั้งตึกราม มีทัศนียภาพสวย
ท่ีสุดของกรุงสตอกโฮลม เชิญเดินเท่ียวชมบริเวณเมืองเกาแกที่สวยงามราวกับ
ภาพวาด ยอนสูอตีดอันรุงเรือง ท่ีปจจุบันยังท้ิงรองรอยแหงความเปนเมืองแหงยุค
กลาง และยังเปนที่ต้ังของ พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวิหาร ตลาดหุน ตลอดจน
กลุมอาคารพิพิธภัณฑ จากน้ัน นําทานเยี่ยมชม Kungliga Slottet ( Royal 
Palace ) และ จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท ท่ีมีอีกชื่อท่ีรูจักกนัเปนอยางดีวา 
Stortorget ซึ่งเเปลวา จัตุรัสใหญ เปนจัตุรสัท่ีมีความเกาเเกอยางมากเเละ
กวางขวางโออา ดวยพื้นอิฐสีเเดงที่มีความสวยงามเเละเปนรูปลักษณลายเลขาคณิต
ท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวไปเลย สวนผนังโดยรอบของอาคารตางๆ ก็นับวาสวยงาม
เปนอยางยิ่ง จากน้ัน นําทานสามารถเดินสู ถนนชอปปم�ง(Drottninggatan) ชอปปم�ง
สินคาและของที่ระลึกที่ หางสรรพสินคา NK หางที่ใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือ ถนนคน
เดินท่ีมีรานคามากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี5) หลังอาหารนําทานเขาท่ีพักแรม 

ãท่ีพัก: Quality Hotel Globe หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

  

 

 

 

วันท่ี 4 เมืองสต็อคโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 



 

 

นําทานชม พิพิธภัณฑเรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุรวม 400 ปที่
กษัตริยกุสตาฟท่ี2รับส่ังใหสรางเปนเรือรบใหญที่สุดในยุโรปในสมัยน้ัน แตเพียง 20 
นาทีลงน้ําเรือวาซาท่ียิ่งใหญก็จมลงอยูใตทะเลมากกวา 300 ป ถึงไดกูขึ้นมาข้ึนมา 
เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นตและตกแตง
ประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่โดดเดน โดย
ตองนําช้ินสวนหลายลานช้ินท่ีกระจายไปท่ัวทองน้ําแถบน้ันมาปะติดปะตอเหมือนตอ
โมเดลขนาดยักษ ถือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลก จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู เมืองเออเรบลู (Orebro) (197กิโลเมตร/ ใชเวลา 3.30 ช.ม)เมือง
ป�อมและปราสาทริมแมน้ําอันเปนเอกลักษณของเมือง เมืองเออเรบลูน้ันต้ังอยูบนฝم�ง
ตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เปนอีก 1 เมืองที่มีช่ือเสียงของสวีเดนนําทาน
ผานชม ปราสาทเออเรบลู (Orebro Castle) ท่ีต้ังตระหงานอยูบนเกาะเล็กๆ ริม
แมน้ําสวารตานซึ่งเปนปราสาทหรือป�อมปราการในยุคสมัยกลาง ท่ีมีอายุมากกวา 
700 ป สรางขึ้นคร้ังแรกในราชวงศวาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือ
วาเปนสวนท่ีเกาแกที่สุดสรางขึ้นในศตวรรษที ่13 หองพักบางหองของปราสาทถูกใช
เปนหองเรียนสําหรับนักเรียนจากโรงเรียน Karolinska 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารนานาชาติ (ม้ือท่ี 7) 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) (112 กม./2ชม.) เมืองสวยงามเล็กๆ 
ริมทะเลสาบอยูระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล 
ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริย
คารลท่ี 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค 
Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางขึ้นเม่ือป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, 
ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี8) หลังอาหารนําทานเขาท่ีพักแรม 

ท่ีพัก: Scandic Karlstad city หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีโรงแรม



 

 

ใน เวียนนา ติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ** 

   

วันท่ี 5 เมืองคาลสตัท  -  เมืองออสโล (นอรเวย ) – อุทยานฟรอกเนอร - ลานกระโดดสกี 
โฮเมนโคเลน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 

นําทานเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) (220 กม./3ชม.) ประเทศนอรเวย (Norway) 
เมืองที่ถูกสถาปนาข้ึนเมื่อประมาณ 60 ป แตมีประวัติศาสตรยอนหลังกวา 900 ป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี10) 

บาย  นําทานเท่ียวชมเมืองออสโล จากน้ัน นําทานเดินทางสู อุทยานฟรอกเนอร 
(Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเกแลนด ท่ีใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต 
และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎจักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของ
อุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทานช่ือ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะ
จากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว 

นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) น้ีต้ัง
สูงตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานท่ีจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 
1952 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี11) หลังอาหารนําทานเดินทางสูท่ีพัก 

ท่ีพัก: Scandic Helsfyr หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

 

วันท่ี 6 ออสโล (นอรเวย ) –  พิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ  - ยานคารลโจฮันสตรีท  - 
ลองเรือ DFDS 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี12) 

นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ ( Viking Museum ) จัดแสดงเกี่ยวกับ
เรือไวกิ้งที่สรางจากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด 
นอกจากน้ียังจัดแสดงเกี่ยวกบัเคร่ืองมือในชีวติประจําวนัท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,000 
ป เปนตํานานของชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือท้ังใน
เร่ืองของการรบทําการคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมี
เรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรืองที่สุด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี13) 

บาย  อิสระชอปปم�งที่ยานคารลโจฮันสตรีท Karl Johan Street ซึ่งเปนแหลงชอปปم�งท่ี
เล่ืองช่ือของเมืองออสโล สินคาของฝากที่เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวคือ เครื่องครัว 
พวงกุญแจ เปนตน 

สมควรนําทานเดินทางสู ทาเทียบเรือสําราญ (Port) เพ่ือ ลองเรือสําราญ ดีเอฟดี
เอส จากเมืองออสโล ประเทศนอรเวย สู เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 
(DFDS Scandinavian Seaway Cruise from Oslo , Norway to 
Copenhagen , Denmark) บนเรือสําราญ พร่ังพรอมไปดวยรานคาปลอดภาษี , 
รานอาหาร , หองซาวนา , สปา , โรงภาพยนตร และ จุดชมวิว ฯลฯ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกแบบครบครัน 

** ทานควรเตรียมกระเป�าสัมภาระใบเล็ก เพ่ือแยกสัมภาระสําหรับคางคืนบนเรือ
สําราญ 1 คืน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของทานกระเป�าใบใหญจะถูกโหลดที่
ใตทองเรือ ** 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ (ม้ือท่ี 14) (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ�ตสไตล
สแกนดิเนเวียน) 

หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ท่ีพัก: บนเรือสําราญ ดีเอฟดีเอส หองพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

** กรณีตองการจองหองพักแบบวิวทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือตรวจสอบหองวาง และมีคาใชจายเพ่ิมทานละ เร่ิมตน 
ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชําระคาบริการสวนน้ีทันทีท่ีหองพักถูกยืนยนั
จากตางประเทศ รวมไปถึงกรณีท่ีหองพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไมวา
กรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจําเปนตองจองหองพักในระดับมากกวามาตรฐานท่ี
กําหนดไวกบัราคาคาทัวร (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริงกบัผูเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ ** 

  

 

วันท่ี 7 โคเปนเฮเกน(เดนมารก) – ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน – 
พระราชวังอมาเลียนบอรก 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือ (ม้ือท่ี 15) 

เรือเทียบทา ณ ทาเรือโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก 
(Denmark) นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงอืกนอย(Little 
Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาดใหญที่มีเรือสินคาและ



 

 

เรือสําราญเทียบทาอยู ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน (Gefion Fountain) มีตํานาน
เลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินี
เกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพ้ืนดินขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปน
ประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี16) 

บาย  นําเท่ียวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอก
ท่ีประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับตัง้แต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบ
สไตลร็อคโคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระ
ราชินีนาถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี  จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City 
Hall) จดุถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครกึคร้ืน
ของใจกลางเมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง 
ท่ียาวที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ท่ีมี
สินคาแบรนดเนมช่ือดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & 
Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

 *เพ่ือความสะดวกของทานในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา ใหทานอิสระ
รับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย* 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ท่ีพัก: Scandic Hvidovre หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

 

 

วันท่ี 8 ทาเรือนูฮาวน - ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ม้ือที่ 17) 

นําทานเขาชม ทาเรือนูฮาวน Nyhavn เปนเขตทาเรืออันเกาแกของโคเปนเฮเกน 
ต้ังอยูริมฝم�งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติไดกลาวไววา พระเจาเฟรเดอริกที่ 5 
ทรงรับสั่งใหสรางทาเรือใกลๆ ตัวเมืองหลวง เพ่ือใหสะดวกงายตอการขนยายสินคา 
และใชเปนทาเรือพาณิชยสําหรับเรือจากท่ัวทุกมุมโลกมาเทียบทา ในวันอากาศดีๆ 
ถือเปนศูนยรวมของนักทองเท่ียว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว 
17.00  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานโคเปนเฮเกน 

18.00  เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 
และเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.35  เหินฟ�าสูทาอากาศยานโดฮาโดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR164 



 

 

 

วันท่ี 9 ทาอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือ

เปล่ียนเครื่อง ** 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
** 

08.00  เหินฟ�าสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินกาตารแอรเวย 
เท่ียวบินที่ QR838 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
** 

19.00  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

โปรแกรมการเดินทาง 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

20 - 28 Sep 2019  65,900 65,900 65,900 32,950 12,500 

08 - 16 Oct 2019  65,900 65,900 65,900 32,950 12,500 



 

 

08 - 16 Nov 2019  65,900 65,900 65,900 32,950 12,500 

22 - 30 Nov 2019  65,900 65,900 65,900 32,950 12,500 

25 Feb - 04 Mar 
2020  65,900 65,900 65,900 32,950 12,500 

13 - 21 Mar 2020  65,900 65,900 65,900 32,950 12,500 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

 2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 



 

 

- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 30,000 บาท  

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 20-25 วันกอนออกเดินทาง 

- ถายรูป/สแกน สําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา (เอกสารแนบทาย
โปรแกรมทัวร) จัดสงบริษัทฯ เพ่ือทําการสงช่ือย่ืนคํารองขอรับคิววีซา ภายใน 3 วัน หลังจากทาน
ชําระเงินมัดจําคาทัวร 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) 
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ **
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกนั   

กรณีพัก 3 ทานถาวันท่ีเขาพักหองโรงแรม ไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพักพัก 2
หอง (มีคาใชจายพักเด่ียวเพ่ิม) 



 

 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินกาตารแอรเวย น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได 7กิโลกรัม 
และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ และกรณีน้ํา
สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาท่ีบรษิัทฯ 

7. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการทัวร พรอมคนขับรถ 



 

 

(กฎหมายสหภาพยุโรป ไมอนุญาตใหพนักงานขับรถทํางานเกิน 12 ชม./วัน) 

8.รวมคาวีซาแลว หากทานท่ีมีวีซาแลว หักคาวีซาออก 2,200 บาท 

9.คาทัวรรวม Vat เรียบรอยแลว 

6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 

5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 

6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวแลว)/คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 



 

 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 20วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางไดจากบรษิัทประกันทั่วไปและควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  

เอกสารประกอบการยืน่คํารองขอวีซาเชงเกน (ประเทศสวีเดน) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15-20 วันทําการ 

** กรณีผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายในระยะเวลา 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาท่ี บริษัทฯ ** 

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด
เงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับยื่นคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 

1.  พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณา
นําไปตออายุกอนนําสง และมจีํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา (หากมีอายุไม



 

 

เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หากผูสมัครเคยไดรับวี
ซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร เพ่ือนําไปแสดงตอสถานทูต 

2.  รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมี
อายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรปู,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทคเลนส 
และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

(ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

 

 
3.  เอกสารสวนตัว (ถามี) 

- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 

      - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

      - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 

      - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-
มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ีอยู
ตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีท่ีรับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30วัน กอนยื่นคํา
รองขอวีซา) 



 

 

4.1 กรณีเปนพนักงานท่ัวไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทาน
ทํางานปจจุบัน โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมทํางาน, และชวงเวลาท่ี
ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวนัลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมีอํานาจอยาง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน)  

4.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ)  

4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูต
ไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน 
กอนย่ืนคํารองขอวีซา) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ  

4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงิน
ของตนเองหรือสามี ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธ
รวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

4.6 กรณีกิจการท่ีไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน 
แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, 
โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 

5.  หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ประจํา (บัญชีสวนตัว) รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวติัการเดิน
บัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 
หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา  



 

 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง เขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับผูเดินทาง 
(Sponsor Letter) พรอมแนบหนังสือรับรองการเงิน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยท่ีมี
รายการเดินบัญชยีอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวติัการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ มียอดเงิน 
เขา-ออก สม่ําเสมอ) 

ท้ังน้ี ผูท่ีสามารถสนับสนุนคาใชจายใหผูเดินทางได ตองเปนบิดา / มารดา / พ่ี-นองทองเดียวกัน 
สายเลือดเดียวกันเทาน้ัน!! กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ 
- สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทาง 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไมสมบูรณ (Bookbank) หรือมีประวัติการเดินบัญชี
ไมครอบคลุมตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจาก
ธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุด ภายใน 1-2 วัน กอนวันนัดหมาย
ยื่นวีซา 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน 

เพ่ือประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งข้ึน 

เม่ือทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอม
จัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุก
กรณี 



 

 

หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกคร้ัง 

บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ี
เพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหาก
สถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจัดสง
เอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียนสถานทูตเพ่ือ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับท่ีใชประกอบการยื่นคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร 

  

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน (ประเทศสวีเดน) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

3. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

4. เพศ      ⃣    ชาย        ⃣   หญิง 



 

 

5. ท่ีอยูปจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. รหัส
ไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส ...................... 

โทรศัพทมือถือ ..................  โทรศัพทบาน ...................... 

6. อาชีพปจจุบัน ..................ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)....................... 

7. ช่ือสถานท่ีทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรด
ระบุอยางชัดเจน) 

......................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ีทํางาน ......................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ........................ อีเมล 
.......................... 

8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ           ⃣   โสด        ⃣   สมรส        ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา           ⃣   มาย          ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา             ⃣   แยกกันอยู 

10. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) ...................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
..................... 

11. ช่ือ-สกุลของบิดา .......................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานท่ีเกิด 
...................... 

12. ช่ือ-สกุลของมารดา ........................................ วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
...................... 

13. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังนี ้



 

 

เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 

14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ท่ีทานใชแสดงกับสถานทูตเพ่ือยื่นคํารองขอวีซา) 

............................................................................................................ 

15. วีซา Schengen ท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา 
...............................................) 

    ⃣   ไมเคย 

    ⃣   เคยได  ใชไดตั้งแตวันที่ ..................... ถึงวันที่ ............................................ 

16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

            ⃣   ไมเคย        ⃣   เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ หากทราบ)  ...………………… 

17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

            ⃣   ไมเคย        ⃣   เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ..................................... 

18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ⃣   ตัวผูขอวีซาเอง                   ⃣   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/
องคกร) 

      ⃣   เช็คเดินทาง                         กรุณาระบุชื่อ ............................... 

      ⃣   บัตรเครดิต                          ความสัมพันธ ................................. 

      ⃣   เงินสด 



 

 

หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทาง
สถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบทุกกรณี 

      เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 

      - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 
(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร) พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผล
ตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

        - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลที่ทานกรอกตองตรงกับ
เอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสงสถานทูต
ผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผลการพิจารณาวี
ซา 

        - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบบัจริงได กรุณากรอกขอมูลการ
ทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนท่ีไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

      เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

        - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับบริษัท
ฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 

          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัตกิารเดินในชวงที่
ผานมา 

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 



 

 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 
  

  

 


