
 

 

รหัสทัวร GQH1901829 
ทัวรยุโรป SCANDINAVIAN PENINSULA 4 เมืองหลวง  
10 วัน 7 คืน (AY) 
เงือกนอย (Little Mermaid)  - จัตุรัสซิต้ีฮอลล – ถนนสตรอยก - เรือสําราญ DFDS  

สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด  - ศาลาวาการเมืองออสโล - ยานคารล โจฮันเกน เกท   

น่ังรถไฟสายโรแมนติคฟลัมไมดรัล  - ลองเรือซองฟยอรด - ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม   

พิพิธภัณฑเรือวาซา - เรือ SILJALINE - จัตุรัสซีเนเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมืองหลวง เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 

 10 วัน 7 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
20.35 น. 
 
23.25 น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขาประตู 
4 เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร พบเจาหนาท่ีจะคอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนนแอร เท่ียวบินที่ AY 144  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 21 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. และไป
ถึงเฮลซิงกเิวลา 05.20 น. 

วันท่ี 2 เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟนแลนด (Finland)     แวะพักเพ่ือ

รอเปล่ียนเคร่ือง และผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง   
07.35 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินท่ี AY951  

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 21 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 07.35 น. และไป
ถึงโคเปนเฮเกนเวลา 08.10 น. 

08.20 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) (เวลา
ทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหทาน
ถายรูปคูกับเงือกนอย (Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือ
ขนาดใหญท่ีมีเรือสินคาและเรือสําราญเทยีบทาอยู นําทานชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน 
(Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลใหพระ
นางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพ้ืนดิน
ข้ึนมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกท่ี

ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตล
ร็อคโคโค และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเท่ียงเมื่อสมเด็จพระราชินี
นาถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จุด
ถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลาง
เมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดใน
โลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปส้ินสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือ
ดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูมัลโม 



 

 

(Malmo) ประเทศสวีเดน 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเทา 

(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืนในคืนถัดไปเพ่ือความสะดวกของทาน) 
วันท่ี 3 มัลโม – โคเปนเฮเกน - เรือสําราญ DFDS 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองมัลโมที่ไดช่ือวาใหญเปนอันดับสามของประเทศสวีเดน โดยต้ังอยูบน

ชายฝم�งตะวันตกเฉียงใตของประเทศทานชมปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ดาน
นอก) สรางข้ึนมาโดยกษัตริยอีริกแหงปอมเมอเรเนียในป ค.ศ. 1436 กอนท่ีพระเจาค
ริสเตียนท่ี 3 แหงเดนมารก จะทรงโปรดใหมีการปรับปรุงใหมในชวงป ค.ศ.1530 ซ่ึง
เปนชวงท่ีเมืองมัลโมยังอยูภายใตการปกครองของเดนมารก เพ่ือวัตถุประสงคทางดาน
ความปลอดภัยของเมืองทางดานทิศตะวันตกเเละควบคุมการคาขายทางเรือในชองเเคบ
โอเรซุนด นอกจากน้ีเเลวปราสาทเเหงน้ียังโดงดังเพราะชาวเดนมารกใชเปนสถานที่คุม
ขังเจมส เฮปเบิรน พระสวามีคนท่ีสามของสมเด็จพระราชินีแมร่ีแหงสก็อตเเลนด เเละ
ในชวงศตวรรษที่ 19 ยังใชลานของปราสาทเปนลานประหารอีกดวย จากน้ันนําทานชม
ศาลาวาการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตลดัตชเรอเนสซองสท่ีสรางขึ้นต้ังแต
ป 1353 ซ่ึงไดช่ือวาเปนหน่ึงในอาคารเกาแกท่ีสุดของเมือง โดยอาคารเเหงน้ีมีความ
โดดเดนเเละมีเสียงดนตรีขับกลอมอยูตลอดเวลา โดยต้ังอยูบริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปم�นของพระเจา Karl Gustav ท่ี 10 ซ่ึง
ออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson อิสระใหทานไดเลือกซ้ือวินคาตามราน
บริเวณรอบๆจตุรัสตามอัธยาศัย  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ัง

พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ SEA 

VIEW)    
(ในกรณีท่ีหองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 

วันท่ี 4 ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด – เกียรโล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) เมืองท่ีถูก
สถาปนาข้ึนเม่ือประมาณ 60 ป แตมีประวัติศาสตรยอนหลังกวา 900 ป นําทานชม
สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของสวน
แหงน้ีอยูที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการ
หลอรูปคนดวยสําริด ในเร่ืองราวเก่ียวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เปนผลงานของกุสตาฟ วิก
เกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยช่ือดัง อีกท้ังสวนน้ียังไดรับการยอมรับวาเปนสวน
ประติมากรรมที่ใหญท่ีสุดในโลก จากน้ันนําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่ง
สรางดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริม
แมน้ําซ่ึงรายลอมดวยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอรด นําทานชอปปم�งยานคารล โจ
ฮันเกนเกท (Karl Johangen Gate)ยานถนนคนเดิน สินคาของฝากที่เปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวคือ เคร่ืองครัว พวงกุญแจ เปนตน แตสินคาและของท่ีระลึกตางๆ มีราคา
คอนขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศท่ีมีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง 

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

ดินแดนแหงกลาเซียรท่ีมีช่ือเสียงของนอรเวย 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก USTADELEN  หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 เกียรโล – ฟลัม – น่ังรถไฟสายโรแมนติคฟลัมไมดรัล – ลองเรือซองฟยอรด – เกียรโล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองฟลัม ใหทานสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-

ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – The Most 
Beautiful Train  Journey in The World นับเปนเสนทางรถไฟสายท่ีโรแมนติก
ท่ีสุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงคท่ีเจาะทะลุภูเขา ผานทะเลสาบ แมน้ํา และน้ําตกเหนือ
คณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ต้ังอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ท่ีทานจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันเปล่ียนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord) 

มุงหนาสูเมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซ่ึงฟยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับ
เปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก (The 
longest and deepest fjord in the world) ชวงที่ไดรับการยกยองวาสวยท่ีสุด



 

 

คือ NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ําตกนับ
รอยสาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัด
เซาะของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน ในโลกน้ีมีไมก่ีประเทศท่ีมีฟ
ยอรด แตฟยอรดที่ไดช่ือวาสวยท่ีสุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย ซ่ึงชองฟยอร
ดแหงน้ีไดช่ือวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับเมือง
เกียรโล 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก USTADELEN หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 เกียรโล – ออสโล – คารลสตัท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงท่ีมีคา

ครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงที่สรางจาก
ไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดง
เก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจําวันท่ีมีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาว
ไวก้ิงเรือถือเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือทั้งในเร่ืองของการรบทําการคา
และออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่รุงเรือง
ท่ีสุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมืองสต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ
เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถใหญของ
เมือง สรางข้ึนเม่ือป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพาน
หิน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTEN GUSTAF FRODING หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 คารลสตัท – อุปซอลา – สต็อกโฮลม       
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองอุปซอลา เปนเมืองที่อยูอาศัยและเปนเมืองมหาวิทยาลัย ต้ังอยูใน

เขตมณฑลอุปซอลา และอยูในเขตภูมิศาสตรที่เรียกวาอุปลันด (Uppland) มี



 

 

มหาวิทยาลัยท่ีสําคัญอยูสองแหงคือ มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala Universitet) 
ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงสวีเดน 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) เน่ืองจากเปนเมืองท่ีเคยเปนเมืองหลวงเกาของ
สวีเดนในยุคไวก้ิง ทําใหมี หลักฐานทางดานโบราณคดีหลายอยาง ท้ังโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เชน เมืองเกาอุปซอลา Gamla Uppsala โบสถหลวงประจําเมือง และยัง
พบศิลาจารึก ในยุคไวกิ้งเปนจํานวนมาก นําทานถายรูป มหาวิหารอุปซอลา (Uppsala 
Cathedral) เปนมหาวิหารท่ีต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมือง และยังไดรับการยอมรับวา
เปนมหาวิหารท่ีมีความสูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย มหาวิหารน้ันถูกสรางขึ้นในชวง
ปลายศตวรรษที่ 13 โดยมหาวิหารน้ันมีความสูง ประมาณ 118.7 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศ

สวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา 
ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะท่ีโอบลอมดวยทะเลบอล
ติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมือง
หลวงท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ
เมืองที่ต้ังอยูบนพ้ืนน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง,มหา
วิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปล่ียนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง 
เปนตน   

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม  QUALITY HOTEL FRIENDS  หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 สต็อกโฮลม – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา – เรือ SILJALINE 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซ่ึงใชเวลาสรางถึง 12 ป 

ออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 
8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 
10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel 
Prize) นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือท่ีถูกกูข้ึนมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และ
ตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่
โดดเดนและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไป
ดวยนิทรรศการที่เก่ียวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา  
พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เพ่ือนําทานชมบริเวณ

เมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปท่ีระลึก 
จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอมไป
ดวย รานขายของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษี, รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ 

 เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟนแลนด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต” ณ 
ภัตตาคารบนเรือ 

ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin หองพักแบบ
เห็นวิวทะเล] 
 (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองท่ีไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท) 

วันท่ี 9 เฮลซิงกิ– สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึง ณ ทาเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 

ช่ัวโมง) เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด (Finland)  ต้ังอยูทางใตของประเทศ 
ริมชายฝم�งอาวฟนแลนด เฮลซิงกิไดรับฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” ความงดงาม
ของสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากท้ังทางฝم�งยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล 
(Market Square) ที่มีช่ือเสียงเปนตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานา
ชนิด อาหาร ผลไม และดอกไม แลวยังเปนท่ีต้ังสถานท่ีสําคัญ อาทิเชน ทําเนียบ
ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ จากน้ันนําทานชมจัตุรัสซีเนเตอร (Senate 
Square) รายลอมไปดวยอาคารสําคัญๆที่สรางในยุคที่อยูใตการปกครองของรัสเซีย
และเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมอนุสาวรียซิเบลิอุส (Sibelius monument) ต้ังอยูในสวนซิเบลิอุส สรางข้ึน

เพ่ือสดุดีใหแก Jean Sibelius นักประพันธเพลงคลาสสิก เปนอนุสาวรียท่ีต้ังอยู
กลางแจง ดูแปลกตา ทันสมัย เปนผลงานของศิลปน Eila Hiltunen สรางโดยนําเอา
แทงเหล็ก 600 แทง มาเช่ือมเขาดวยกันจนออกมาเปนรูปรางของออรแกนลม กวาง 
10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ต้ังอยูกลางแจงอยางโดดเดนเปนสงา 

17.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 19 ต.ค.  จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไป



 

 

ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.25 น. 
วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที ่12-21 ก.ย. 62 76,900.- 76,900.- 76,900.- 52,900.- 14,900.- 
วันที่ 19-28 ก.ย. 62 78,900.- 78,900.- 78,900.- 53,900.- 14,900.- 
วันที่ 10-19 ต.ค.. 62 76,900.- 76,900.- 76,900.- 51,900.- 12,900.- 
วันที่ 19-28 ต.ค. 62 77,900.- 77,900.- 77,900.- 50,900.- 12,900.- 
วันที่ 21-30 พ.ย. 62 75,900.- 75,900.- 75,900.- 51,900.- 12,900.- 
วันที่ 10-19 ธ.ค. 62 78,900.- 78,900.- 78,900.- 50,900.- 12,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 



 

 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันยื่น เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (1 8 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน)  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได  

                                                                                   
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 



 

 

                                        
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนด
ของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจ
ไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการท่ีไมไดจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตน 



 

 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่
ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่
ย่ืน) 

 
4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 

4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป  สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลูกคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันย่ืนวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 3 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
4.2 กรณีเปล่ียนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ท้ังเลม
เกา –เลมใหม) 
4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     4.3.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุ
ช่ือเจาของบัญชี   (ผูที่ออกคาใชจายให) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตาม



 

 

หนาพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเก่ียวของกันอยางไร ฉบับ
ภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนาพาสปอรตของผูที่ออกคาใชจายให 
     4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ใน
ขอ 3.1 
 

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

 
5. เอกสารสวนตัว 

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

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ



 

 

สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี
ซาเทาน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวีเดน 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 



 

 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา        แยกกันอยู                      หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

11. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................อีเมล..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทท่ีทํางาน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 



 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี................................... ถึงวันท่ี........................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย        เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

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

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    ………………………………………………..….   

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักที่มีผูจัดหาให 



 

 

 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 


