
 

 

รหัสทัวร B2B1902410 
ทัวรยุโรป SCANDINAVIAN PENINSULA 4 เมืองหลวง เดนมารค 
นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 10 วัน 7 คืน (AY) 
โคเปนเฮเกน – สตอกโฮลม - เรือสําราญ SILJA LINE – น่ังรถไฟสายโรแมนติก - ลองเรือ
ซองฟยอรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. และไปถึง
เฮลซิงกิเวลา 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. และไปถึง
โคเปนเฮเกนเวลา 08.10 น. 

08.20 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) (เวลา
ทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหทานถายรูป
คูกับเงือกนอย (Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาด
ใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู 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 และจะมีการเปล่ียนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเท่ียงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ
เสด็จประทับอยูที่น่ี 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 กอนท่ีพระเจาคริส
เตียนที่ 3 แหงเดนมารก จะทรงโปรดใหมีการปรับปรุงใหมในชวงป ค.ศ.1530 ซ่ึงเปน
ชวงที่เมืองมัลโมยังอยูภายใตการปกครองของเดนมารก เพ่ือวัตถุประสงคทางดานความ
ปลอดภัยของเมืองทางดานทิศตะวันตกเเละควบคุมการคาขายทางเรือในชองเเคบโอเร
ซุนด นอกจากน้ีเเลวปราสาทเเหงน้ียังโดงดังเพราะชาวเดนมารกใชเปนสถานที่คุมขัง
เจมส เฮปเบิรน พระสวามีคนท่ีสามของสมเด็จพระราชินีแมร่ีแหงสก็อตเเลนด เเละ
ในชวงศตวรรษที่ 19 ยังใชลานของปราสาทเปนลานประหารอีกดวย จากน้ันนําทานชม
ศาลาวาการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตลดัตชเรอเนสซองสท่ีสรางขึ้นต้ังแตป 
1353 ซ่ึงไดช่ือวาเปนหน่ึงในอาคารเกาแกท่ีสุดของเมือง โดยอาคารเเหงน้ีมีความโดด
เดนเเละมีเสียงดนตรีขับกลอมอยูตลอดเวลา โดยต้ังอยูบริเวณของจัตุรัส Stortorget 
บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปم�นของพระเจา Karl Gustav ที่ 10 ซ่ึงออกแบบและ
แกะสลักโดย John Börjeson อิสระใหทานไดเลือกซ้ือวินคาตามรานบริเวณรอบๆ
จตุรัสตามอัธยาศัย  

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 แตสินคาและของที่ระลึกตางๆ 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) ชวงที่ไดรับการยกยองวาสวยท่ีสุดคือ 
NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ําตกนับรอย
สาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะ
ของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเม่ือหลายลานปกอน ในโลกน้ีมีไมก่ีประเทศที่มีฟยอรด 
แตฟยอรดท่ีไดช่ือวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย ซ่ึงชองฟยอรดแหงน้ี
ไดช่ือวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับเมืองเกียรโล 

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) เพ่ือนําทานชมบริเวณเมือง

เกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปท่ีระลึก จากน้ัน
นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอมไปดวย ราน
ขายของ, 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 หองพักแบบเห็น
วิวทะเล] 
 (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองท่ีไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท) 

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

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

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. และไปถึง
กรุงเทพฯ เวลา 07.25 น. 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
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) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

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  

                                                                                   
**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 
                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไมชํ่ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยูต่่างประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
การยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลังขาว
เทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครื�องประดับ ไม่ใสค่อน
แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการที�ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที� 
โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 



 

 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป  
สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลัง 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 
กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวันยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ใน
กรณีที�มไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
4.2 กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทั �งสองเลม่ (ทั �งเลม่เกา่ –เล่มใหม)่ 
4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     4.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชื�อเจา้ของบัญช ี  
(ผูท้ี�ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชื�อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที�เจา้ของบัญชอีอก
คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสัมพันธม์า
โดยชดัเจนวา่เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งไร ฉบับภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร



 

 

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สัมภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น 

7. ท่านไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั�น 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุ
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 

 
(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………….……………………… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั .................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�................................... ถงึวนัที�........................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที� หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรุณาระบชุื�อ ......................................................  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    



 

 

 
 
 
 
 
 

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งส ิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ั�น 


