
 

 

รหัสทัวร B2B2000134 
ทัวรสแกนดเินเวยี เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 
10 วัน 7 คืน (AY) 
โคเปนเฮเกน | สต็อกโฮลม | เรือสําราญ SILJA LINE 
น่ังรถไฟสายโรแมนติก | ลองเรือซองฟยอรด 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.35 น. 

 
23.05 น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทางเขาประตู 
4 เคานเตอร G สายการบินฟนนแอร พบเจาหนาที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหกับ
ทาน 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY 144  

วันที่ 2 เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟนแลนด (Finland)     แวะพักเพื่อ

รอเปลี่ยนเครื่อง และผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง   
07.35 น. ออกเดินทางตอ โดยสายการบินฟนนแอร เที่ยวบินที่ AY951  
08.10 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)  นําทานเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน ใหทานถายรูป
คูกับเงือกนอย (Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกลกันเปนยานทาเรือขนาด
ใหญที่มีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู  นําทานชมน้ําพุแหงราชินีเกฟออน 
(Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระ
นางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพื่อไถพื้นดิน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – ลิตเติ �ลเมอรเ์มด – มลัโม ่
วนัที� �. มลัโม่ – โคเปนเฮเกน – เรือสาํราญ DFDS 
วนัที� �. ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด ์– ศาลาวา่การเมืองออสโล – ยา่นคารล์ โจฮนัเกน้ เกท  - เกียรโ์ล 
วนัที� �. เกียรโ์ล – ฟลมั – นั�งรถไฟสายโรแมนตกิฟลมัไมดรลั – ลอ่งเรือซองฟยอรด์ 
วนัที� �. เกียรโ์ล – ออสโล – คารล์สตทั 
วนัที� �.คารล์สตทั – อปุซอลา – สต็อกโฮลม์       
วนัที� � สต็อกโฮลม์ – ศาลาว่าการกรุงสตอ็กโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือวาซา – เรือ SILJALINE 
วนัที� 9 กรุงเฮลซิงกิ – จตัรุสัซีเนเตอร ์– สนามบิน  
วนัที� ��  กรุงเทพฯ 



 

 

ขึ้นมาจากใตน้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันนี้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

         
บาย 

นําเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอรก(Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่
ประทับในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับตั้งแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลโร
โคโค และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ
เสด็จประทับอยูที่ น่ี จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล (City Hall) จุด
ถายรูปสวยงามประจําเมือง และทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลาง
เมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก (Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ที่ยาวที่สุดใน
โลก เริ่มจากศาลาวาการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อ
ดั ง  อ า ทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy 
Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูมัลโม 
(Malmo) ประเทศสวีเดน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเทา 

(กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืนในคืนถัดไปเพ่ือความสะดวกของ
ทาน) 



 

 

วันที่ 3 มัลโม – โคเปนเฮเกน - เรือสําราญ DFDS 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมเมืองมัลโมที่ไดชื่อวาใหญเปนอันดับสามของประเทศสวีเดน โดยตั้งอยูบน
ชายฝم�งตะวันตกเฉียงใตของประเทศทานชมปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ดาน
นอก) สรางขึ้นมาโดยกษัตริยอีริกแหงปอมเมอเรเนียในป ค.ศ. 1436 กอนที่พระเจาคริส
เตียนที่ 3 แหงเดนมารก จะทรงโปรดใหมีการปรับปรุงใหมในชวงป ค.ศ.1530 ซึ่งเปน
ชวงที่เมืองมัลโมยังอยูภายใตการปกครองของเดนมารก เพ่ือวัตถุประสงคทางดานความ
ปลอดภัยของเมืองทางดานทิศตะวันตกเเละควบคุมการคาขายทางเรือในชองเเคบโอเร
ซุนด นอกจากน้ีเเลวปราสาทเเหงน้ียังโดงดังเพราะชาวเดนมารกใชเปนสถานที่คุมขัง
เจมส เฮปเบิรน พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่แหงสกอตเเลนด เเละ
ในชวงศตวรรษที่ 19 ยังใชลานของปราสาทเปนลานประหารอีกดวย จากน้ันนําทานชม
ศาลาวาการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตลดัตชเรอเนสซองสที่สรางขึ้นตั้งแตป 
1353 ซึ่งไดชื่อวาเปนหน่ึงในอาคารเกาแกที่สุดของเมือง โดยอาคารเเหงน้ีมีความโดด
เดนเเละมีเสียงดนตรีขับกลอมอยูตลอดเวลา โดยตั้งอยูบริเวณของจัตุรัส Stortorget 
บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปم�นของพระเจา Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและ
แกะสลักโดย John Börjeson อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตามรานบริเวณรอบๆ
จัตุรัสตามอัธยาศัย  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่ง

พรอมไปดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษ,ีรานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ SEA 

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



 

 

วันที่ 4 ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด – เกียรโล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เรือเทียบทา ณ ทาเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) เมืองที่ถูก
สถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ 60 ป แตมีประวัติศาสตรยอนหลังกวา 900 ป นําทานชม
สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของสวน
แหงน้ีอยูที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการ
หลอรูปคนดวยสําริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย เปนผลงานของกุสตาฟ วิก
เกอรแลนด ปฏิมากรชาวนอรเวยชื่อดัง อีกทั้งสวนน้ียังไดรับการยอมรับวาเปนสวน
ประติมากรรมที่ใหญที่สุดในโลก จากน้ันนําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่ง
สรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของอาคารหอคอยคู ตั้งอยูบริเวณริม
แมน้ําซึ่งรายลอมดวยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอรด นําทานชอปปم�งยานคารล โจ
ฮันเกนเกท (Karl Johangen Gate)ยานถนนคนเดิน สินคาของฝากที่เปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เปนตน แตสินคาและของที่ระลึกตางๆ มีราคา
คอนขางสูง เน่ืองจากนอรเวยเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหน่ึง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองเกียรโล (Geilo) เมืองแหงสกีรีสอรทแสนสวยกลางหุบเขา และ
ดินแดนแหงกลาเซียรที่มีชื่อเสียงของนอรเวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก USTADELEN  หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 5 เกียรโล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดรัล – ลองเรือซองฟยอรด – 
เกียรโล 

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 และน้ําตกเหนือ
คณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุงสูสถานีไมดรัล (Myrdal) ศูนยกลาง
ของรถไฟสายโรแมนติก ตั้งอยูบนความสูง 857 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลใกลกับฟ
ยอรด Aurland ที่มีภูมิทัศนงดงามสุดสายตา ที่ทานจะไดชมปรากฏการณทาง
ธรรมชาติฟยอรด อันเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งปกคลุมเหนือพ้ืนดิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเปลี่ยนบรรยากาศใหทานลองเรือชมความงามของซองฟยอรด (Sognefjord) 

มุงหนาสูเมืองกุดวานเกน (Gudvangen) ซึ่งฟยอรดน้ีนอกจากจะไดรับการจัดอันดับ
เปนมรดกโลกแลว ยังไดรับการขนานนามวาเปนฟยอรดที่ยาวและลึกที่สุดในโลก (The 
longest and deepest fjord in the world) ชวงที่ไดรับการยกยองวาสวยที่สุดคือ 
NARROW FJORD ระหวางทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน้ําตกนับรอย
สาย สําหรับฟยอรดน้ันนับวาเปนความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะ
ของแผนธารน้ําแข็งในยุคน้ําแข็งเมื่อหลายลานปกอน ในโลกน้ีมีไมกี่ประเทศที่มีฟยอรด 
แตฟยอรดที่ไดชื่อวาสวยที่สุดในโลกคือฟยอรดในประเทศนอรเวย ซึ่งชองฟยอรดแหงน้ี
ไดชื่อวาสวยติดอันดับโลกเชนกัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับเมืองเกียรโล 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก USTADELEN หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 เกียรโล – ออสโล – คารลสตัท 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซึ่งเปนเมืองหลวงที่มีคา

ครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว ออสโลตั้งอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด 
ระหวางเสนทางทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซึ่งเปนธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สราง
จากไม ในยุคคริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัด
แสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของ
ชาวไวกิ้งเรือถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใชเรือทั้งในเรื่องของการรบทํา
การคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จนมีคํากลาววาถาไมมีเรือไวกิ้งก็จะไมมียุคที่
รุงเรืองที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคารลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู

ระหวางเมืองสต็อกโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะ



 

 

เปนเมืองผานระหวางสองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลที่ 9 (Karl IX) ในป
ค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของ
เมือง สรางขึ้นเมื่อป 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพาน
หิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SCANDIC WINN  หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 คารลสตัท – อุปซอลา – สต็อกโฮลม       
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองอุปซอลา เปนเมืองที่อยูอาศัยและเปนเมืองมหาวิทยาลัย ตั้งอยู
ในเขตมณฑลอุปซอลา และอยูในเขตภูมิศาสตรที่ เรียกวาอุปลันด (Uppland) มี
มหาวิทยาลัยที่สําคัญอยูสองแหงคือ มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala Universitet) 
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ เกาแกที่สุด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงสวีเดน 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) เน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนเมืองหลวงเกาของ
สวีเดนในยุคไวกิ้ง ทําใหมี หลักฐานทางดานโบราณคดีหลายอยาง ทั้งโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เชน เมืองเกาอุปซอลา Gamla Uppsala โบสถหลวงประจําเมือง และยัง
พบศิลาจารึก ในยุคไวกิ้งเปนจํานวนมาก นําทานถายรูป มหาวิหารอุปซอลา (Uppsala 
Cathedral) เปนมหาวิหารที่ตั้งอยูในบริเวณใจกลางเมือง และยังไดรับการยอมรับวา
เปนมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย มหาวิหารนั้นถูกสรางขึ้นในชวง
ปลายศตวรรษที ่13 โดยมหาวิหารน้ันมีความสูง ประมาณ 118.7 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศ

สวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอันงดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา 
ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอล
ติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทําใหสต็อกโฮลมเปนเมือง
หลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสต็อกโฮลม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ
เมืองที่ตั้งอยูบนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑในยุคกลาง,มหา
วิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการดทหารดานหนาของลานจัตุรัสกวาง 
เปนตน   



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม  BEST WESTERN STOCKHOLM BROMMA หรือเทียบเทา 

วันที่ 8 สต็อกโฮลม – ศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม  – พิ พิธภัณฑ เรือวาซา – เรือ 
SILJALINE 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อกโฮลม (City Hall) ซึ่งใชเวลาสรางถึง 12 ป 

ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 
8 ลานกอน และมุงหลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 
10 ของเดือนธันวาคมของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel 
Prize) นําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปนเรือที่ถูกกูขึ้นมาใน
ศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาชิ้นสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 เปอรเซ็นต และ
ตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยชิ้น เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทางศิลปะที่
โดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไป
ดวยนิทรรศการที่เกี่ยวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเกี่ยวกับเรือวาซา  
พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูกรุงสต็อกโฮลม (Stockholm) เพ่ือนําทานชมบริเวณเมือง

เกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก จากน้ัน
นําทานเดินทางสูทาเรือเพื่อลงเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอมไปดวย ราน
ขายของ, คาสิโน, รานคาปลอดภาษ,ี รานอาหาร,หอง Sauna, Spa ฯลฯ 



 

 

 เรือสําราญ TALLINK SILJA LINE นําทานออกเดินทางสูกรุงเฮลซิงกิ ประเทศ
ฟนแลนด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต” ณ 
ภัตตาคารบนเรือ 

ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin หองพักแบบเห็น
วิวทะเล] 
 (ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองที่ไมเพียงพอตอคณะ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ700 บาท) 

วันที่ 9 เฮลซิงกิ– สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึง ณ ทาเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 
ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญของประเทศฟนแลนด (Finland)  ต้ังอยูทางใตของประเทศ ริม
ชายฝم�งอาวฟนแลนด เฮลซิงกิไดรับฉายาวาเปน “ธิดาแหงทะเลบอลติก” ความงดงาม
ของสถาปตยกรรมอันไดรับอิทธิพลจากทั้งทางฝم�งยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล 
(Market Square) ที่มีชื่อเสียงเปนตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานา
ชนิด อาหาร ผลไม และดอกไม แลวยังเปนที่ตั้งสถานที่สําคัญ อาทิเชน ทําเนียบ
ประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ จากน้ันนําทานชมจัตุรัสซีเนเตอร (Senate 
Square) รายลอมไปดวยอาคารสําคัญๆที่สรางในยุคที่อยูใตการปกครองของรัสเซีย
และเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมอนุสาวรียซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตั้งอยูในสวนซิเบลิอุส สรางขึ้น

เพื่อสดุดีใหแก Jean Sibelius นักประพันธเพลงคลาสสิก เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยู
กลางแจง ดูแปลกตา ทันสมัย เปนผลงานของศิลปน Eila Hiltunen สรางโดยนําเอา
แทงเหล็ก 600 แทง มาเชื่อมเขาดวยกันจนออกมาเปนรูปรางของออรแกนลม กวาง 
10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ต้ังอยูกลางแจงอยางโดดเดนเปนสงา 

17.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ AY141 
วันที่ 10 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   



 

 

 
 

ราคาแนะนําเพียง 
 SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมืองหลวง เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 
 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินฟนนแอร (AY)  

 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 24 มี.ค. – 2เม.ย. 
63 85,900.- 85,900.- 85,900.- 53,350.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน



 

 

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 



 

 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก
โรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศนูยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (1 8 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง

กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 
10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 
20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ท างบ ริ ษั ท ฯขอสงวน สิ ท ธิ์  เก็ บ
คาใชจายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง
และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอ ไปแตทั้ ง น้ี ท านจะต องเสี ยค าใช จ ายที่ ไม สามารถ เรียกคืน ได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคา
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 



 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ช้ัน 8) *** 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได  
                                                                                   

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                        
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 



 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูป

ถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายไุมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตองตรง
ตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่
ยื่น) 

 
4. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 

4.1 กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใชสําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของ



 

 

ธนาคารทั่วไป  สวนตวัของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 3 เดือน รบกวนลกูคาทํา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชี อัพเดทไม
เกิน 15 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมครบ 3 เดือน 
ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายช้ีแจง         
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลม
เกา –เลมใหม) 
4.3กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     4.3.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
ระบุชื่อเจาของบัญชี   (ผูที่ออกคาใชจายให) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต โดยจะตองระบุความสัมพันธมาโดยชัดเจนวาเกี่ยวของกัน
อยางไร ฉบับภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีออกคาใชจายให 
     4.3.3. สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 เดือน หรือ Bank Statement ใน
ขอ 3.1 
 

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

 
5. เอกสารสวนตัว 

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

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 



 

 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวีเดน 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 

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) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 

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

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

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่................................... ถึงวันที่........................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมอืเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  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    คาใชจายทั้งหมดระหวางพาํนักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   



 

 

 
 
 
 
 
 

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 


