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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
16.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอร ์ไชนา 

(CA) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
19.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี CA 960 

***ส  าหรบัคณะท่ีเดนิทางตัง้แตเ่ดือนเมษายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 19.35 น.และไปถึงปักกิ่งเวลา 00.45 น. *** 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
00.45 น. ถึงกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน รอเปล่ียนเครื่อง 
02.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงโคเปนเฮเกน ดว้ยเท่ียวบนิ CA877 

*** ส  าหรบัคณะท่ีเดนิทางเดือนมีนาคมจะออกเดนิทางเวลา 02.55 น.และไปถึงโคเปนเฮเกนเวลา 06.00 น. *** 
06.45 น. เดนิทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่

กบัเงือกนอ้ย(Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกลก้นัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีมีเรือสนิคา้และเรือส  าราญเทียบท่า
อยู่ ชมน า้พแุห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต  านานเล่าขานวา่ "เทพเจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธิด์ลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกู้
ชาต ิโดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพ่ือไถพืน้ดนิขึน้มาจากใตน้ า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ใน
ทกุวนันี ้

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน – มลัโม 

วนัท่ี 3. มลัโม – โคเปนเฮเกน – เรือส าราญ DFDS 
วนัท่ี 4. ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พพิธิภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ - เกียรโ์ล 
วนัท่ี 5. รถไฟสายโรแมนตกิฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรือชมความงามของซองฟยอรด์ 

วนัท่ี 6. เกียรโ์ล – ออสโล -  อทุยานฟรอกเนอร ์- คารล์สตทั 

วนัท่ี 7. คารล์สตทั – สตอ็กโฮลม์ – สนามบนิ 
วนัท่ี 8. ปักกิ่ง - กรุงเทพ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมลัโม (Malmo) ประเทศสวีเดน จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองเมืองมลัโม (Malmö) นัน้
ถือวา่เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเเละมีช่ือเสียงอย่างมากใน
เร่ืองของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชมปราสาทมลัโม Malmöhus Slott (ดา้นนอก) 
สรา้งขึน้มาโดยกษัตรยิอี์ริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนท่ีพระเจา้คริสเตียนท่ี 3 แห่งเดนมารก์ จะทรงโปรดใหมี้
การปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมารก์ เพ่ือวตัถุประสงค์
ทางดา้นความปลอดภัยของเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเเละควบคมุการคา้ขายทางเรือในช่องเเคบโอเรซุนด ์นอกจากนีเ้เลว้  
ปราสาทเเห่งนีย้งัโด่งดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานท่ีคมุขงัเจมส ์เฮปเบิรน์ พระสวามีคนท่ีสามของสมเด็จพระราชินีแม
รี่แห่งสก็อตเเลนด ์เเละในช่วงศตวรรษท่ี 19 ยังใชล้านของปราสาทเป็นลานประหารอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชมศาลาว่า
การเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตลด์ตัช์เรอเนสซองสท่ี์สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1353 ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่
ท่ีสุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนี ้มีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจัตุรสัมีรูปป้ันของพระเจ้า Karl Gustav ท่ี 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ตามรา้นบรเิวณรอบๆจัตรุสัตามอธัยาศยั 

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – เรอืส าราญ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงโคเปนเฮเกน น าเท่ียวชม พระราชวงัอมาเลียนบอรก์(Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกท่ี
ประทับในฤดหูนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตลร์็อคโคโค่ และจะมีการเปล่ียนทหาร
ยามหนา้วงัทกุวนัตอนเท่ียงเม่ือสมเดจ็พระราชินีนาถเสดจ็ประทบัอยู่ท่ีน่ี จากนัน้ใหอ้ิสระท่านชมบริเวณจตัรุสัซิตีฮ้อลล ์(City 
Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสัมผสับรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสินคา้ย่าน 
ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปปิง้ ท่ียาวท่ีสดุในโลก เริม่จากศาลาวา่การเมืองไปสิน้สดุท่ี Kongens Nytorv ท่ีมี
สินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, 
Burberry ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก์ (Rosenborg Castle) เป็นปราสาทท่ีสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษ

ท่ี 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรือสรา้งในสมัยพระเจ้าคริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของภายนอกแลว้ภายใน
ปราสามแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บเครื่องเพชร มหามงกฎุ และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั
อีกดว้ย 

15.00 น. น าท่านเดนิทางสูท่่าเรือเพ่ือลงเรือส  าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นขายของ, รา้นคา้ปลอด
ภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรบัคา้งคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของท่าน) 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบ “สแกนดเินเวียนบฟุเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ทีพั่ก พักคา้งคืนบนเรือส  าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)   (ในกรณีที่ห้องพัก Sea 

view cabin มีจ านวนห้องทีไ่ม่เพยีงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท) 
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วันที ่4 
ออสโล – ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พิพิธภัณฑเ์รือไวกิง้โบราณ - 
เกียรโ์ล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงท่ีมีค่าครองชีพสูงท่ีสุดในโลกแทนท่ีโตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาติท่ีแปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ น าท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) นีต้ัง้สูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา 
เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี 1952 พาท่านถ่ายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานส าคญั
ประจ าเมือง และมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามโดดเด่นท่ีเหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ อีกทัง้โรงละครแห่งชาติ (The 
Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรบัปรุงบริเวณชายฝ่ังของออสโลให้เกิดเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประโยชน์ และการปรบัผัง
การจราจรของชายฝ่ังดา้นตวัเมืองออสโล 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเขา้ชมพิพธิภัณฑเ์รือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเก่ียวกบัเรือไวกิง้ท่ีสรา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษท่ี 9 โดยขดุ

ไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเครื่องมือในชีวิตประจ าวนัท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็น
ต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทั้งในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหา
ดนิแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าววา่ถา้ไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคท่ีรุง่เรืองท่ีสดุ แลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียรโ์ล (Geilo) เมือง
แห่งสกีรีสอรท์แสนสวยกลางหบุเขา และดนิแดนแห่งกลาเซียรท่ี์มีช่ือเสียงของนอรเ์วย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม USTEDALEN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟ
ยอรด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล (The World famous flam-banen) Flamsbana – 

The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเสน้ทางรถไฟสาย ท่ีโรแมนตกิท่ีสดุในยโุรปเหนือ ลอดอโุมงคท่ี์
เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานับท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล 
(Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้ับฟยอรด์ Aurland ท่ีมี
ภมูทิัศนง์ดงามสดุสายตา ท่ีท่านจะไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลายของ ธารน า้แขง็ปกคลมุ
เหนือพืน้ดนิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น 

(Gudvangen) ซึ่งฟยอรด์นีน้อกจากจะไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ท่ียาวและ
ลกึท่ีสดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงท่ีไดร้บัการยกย่องวา่สวยท่ีสดุคือ NARROW FJORD 
ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสงูชันอันเขียวขจี ธารน า้ตกนับรอ้ยสาย ส าหรบัฟยอรด์นัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเม่ือหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีมี้ไม่ก่ีประเทศท่ีมีฟยอรด์ 
แต่ฟยอรด์ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสดุในโลกคือฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย์ ซึ่งช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช่ื้อว่าสวยติดอันดบัโลกเช่นกัน 
แลว้น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองเกียรโ์ล (Geilo) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม USTEDALEN หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 เกียรโ์ล – ออสโล -  อุทยานฟรอกเนอร ์- คารล์สตัท  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) เพ่ือชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเ์วยช่ื์อกุสตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจักรใน
หน่ึงชีวติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นท่ีตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะ
จากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคารล์สตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผ่านระหวา่งสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตริยค์ารล์ท่ี 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ท่ีน่ีมีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สรา้งขึน้เม่ือปี 1730 , 
จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รบัประทานอาหาค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั SCANDIC WINN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่7 คารล์สตัท – สตอ็กโฮลม์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอัน
งดงามท่ีสดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะท่ีโอบลอ้ม
ดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเรน็ (Lake Malaren)   

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมืองสตอ็กโฮลม์เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอ็กโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองท่ีตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานท่ีส  าคัญ อาทิ อาคารรฐัสภา ,พิพิธภัณฑใ์นยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมือง, พระราชวงัหลวง
และพิธีเปล่ียนการด์ทหารดา้นหน้าของลานจัตุรัสกวา้ง น าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณท่ีตัง้ของ
พระราชวงัหลวงใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ีระลกึ 

15..00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

19.10 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชนา เท่ียวบนิท่ี  CA912 

วันที ่8 ปักกิ่ง - กรุงเทพ 
09.45  น. เดนิทางถึงกรุงปักกิ่ง รอเปล่ียนเครื่อง 
13.55 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ CA959 
18.35 น. เดนิทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
SCANDINAVIA HAPPIEST COUNTRIES 
เดนมารก์ สวเีดน นอรเ์วย ์8 วัน 5 คนื 

โดยสายการแอรบ์นิไชนา (CA) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

24-31 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 49,900 32,135 7,900 

11-18 เม.ย. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 42,135 8,900 

9-16 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 55,900 38,135 8,900 

21-28 ม.ิย. 63 59,900 59,900 59,900 59,900 42,135 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน (ผู้ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (13 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
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สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษั ทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวีเดน) 
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ชั้น 8) *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทตูแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

                                                                                   
**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกับการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี  
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร่ือย ๆ** 
                                        

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรบัประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หน้า 
อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด (หนงัสือเดนิทางเลม่เก่า 
กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)  

 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต์ สัญชาตไิทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศกึษาศกึษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข่องทางบริษัทใหท้ราบทันท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมีเงือ่นไข และ ข้อก าหนดของ
ทางสถานทูตต้องการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึง
ผู้เดนิทางทีถ่ือพาสปอรต์ต่างชาตดิ้วย*** 

 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ

หรือหุน้สว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส  าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูป
ถ่ายรา้น สญัญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ  าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชห้นงัสือรบัรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 

4. หลักฐานการเงนิ กรณีผู้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
4.1 กรณีผู้เดนิทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้  าเนาสมดุเงินฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนา 
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ยอ้นหลงั 3 เดือน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงินในบญัชี อัพเดทไม่เกิน 
15 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า  และบญัชีตอ้งมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 3 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
จดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปล่ียนบัญชเีป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมดุบญัชีมาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เก่า –เลม่ใหม)่ 
4.3กรณีผู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบช่ืุอเจา้ของบญัชี   (ผูท่ี้ออกคา่ใชจ้่ายให)้ ต้อง

สะกดชือ่ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ และบคุคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ต้องสะกดชือ่ – สกุล 
ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบคุวามสมัพนัธม์าโดยชดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกนัอย่างไร ฉบบัภาษาอังกฤษ  

     4.3.2. ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้ออกคา่ใชจ้่ายให ้
     4.3.3. ส  าเนาสมดุบญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน หรือ Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 
**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวัน 
บัญชสีหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร(กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถา้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน)  

 
6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกันกบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

***กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กบับตุรท่ีสถานทตูดว้ย  ทั้ง
สองท่าน 

7. ท่านไมจ่  าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค าร้องขอวซ่ีาเท่าน้ัน 
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เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศสวเีดน 
 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 
 
ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………….……………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุนั .................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ                    ชาย                 หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                               แตง่งาน (จดทะเบียน)                      แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               
                                             หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวติ) 
                                             อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูมี้อ  านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 
    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.........................................อีเมล.....................................................  
12. อาชีพปัจจบุนั........................................................................................................  
13. ช่ือบรษัิทท่ีท างาน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส  าหรบันกัเรียน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 
14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
                  ไมเ่คย 
                  เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัท่ี................................... ถึงวนัท่ี...........................................  
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี ้
                              ไมเ่คย               เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ่ีาเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวซ่ีาเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่
                ไมเ่คย                                เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ).................................................... 
17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 
      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  
       กรุณาระบช่ืุอ ......................................................  
สิง่ท่ีช่วยในการด ารงชีพ    ………………………………………………..….   
   เงินสด     สิง่ท่ีช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดนิทาง      เงินสด 
   บตัรเครดติ      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้
   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้                  คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให ้
   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้                  ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                   อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    
   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่าน้ัน 
 
 
 


