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SCANDINAVIAN PENINSULA  

4 เมืองหลวง เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 

 10 วัน 7 คืน 

เดินทางกนัยายน – ธันวาคม 62  

 

 เร่ิมต้นเพียง 75,900.- 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
20.35 น. 

 
23.25 น.  

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประต ู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ พบ
เจ้าหน้าที่จะคอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน 
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144  
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 21 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. และไปถงึเฮลซิงกิเวลา 05.20 น. 

วันท่ี 2 เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – มัลโม 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)  ประเทศฟินแลนด์ (Finland)     แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง และผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเข้าเมือง   
07.35 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY951  

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 21 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 07.35 น. และไปถงึโคเปนเฮเกนเวลา 08.10 น. 
08.20 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  น าท่าน

เที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน ให้ท่านถ่ายรูปคู่กบัเงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กนัเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่
ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่าอยู่ น าท่านชมน า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้
ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลกูชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจาก
ใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทกุวนันี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน – ลิตเติล้เมอร์เมด – มลัโม ่

วนัท่ี 3. มลัโม ่– โคเปนเฮเกน – เรือส าราญ DFDS 

วนัท่ี 4. ออสโล – สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ – ศาลาวา่การเมืองออสโล – ย่านคาร์ล โจฮนัเก้น เกท  - เกียร์โล ่

วนัท่ี 5. เกียร์โล – ฟลมั – นัง่รถไฟสายโรแมนติคฟลมัไมดรัล – ลอ่งเรือซองฟยอร์ด 

วนัท่ี 6. เกียร์โล – ออสโล – คาร์ลสตทั 

วนัท่ี 7.คาร์ลสตทั – อปุซอลา – สตอ็กโฮล์ม       

วนัท่ี 8 สตอ็กโฮล์ม – ศาลาวา่การกรุงสตอ็กโฮล์ม – พิพิธภณัฑ์เรือวาซา – เรือ SILJALINE 

วนัท่ี 9 กรุงเฮลซิงกิ – จตัรุัสซีเนเตอร์ – สนามบิน  

วนัท่ี 10  กรุงเทพฯ 
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         บ่าย น าเที่ยวชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทบัในฤดหูนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก
นบัตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวงัทุกวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ
เสด็จประทับอยู่ที่นี่ จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตีฮ้อลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะ
สามารถสมัผัสบรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สนิค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิง้ ที่ยาวที่สดุ
ในโลก เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงั อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, 
Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่มัลโม (Malmo) ประเทศ
สวีเดน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืนในคืนถดัไปเพื่อความสะดวกของท่าน) 
 

วันท่ี 3 มัลโม – โคเปนเฮเกน - เรือส าราญ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองมลัโมที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดบัสามของประเทศสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศท่านชม
ปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ด้านนอก) สร้างขึน้มาโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจ้าคริส
เตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซึง่เป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การปกครอง
ของเดนมาร์ก เพื่อวตัถปุระสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวนัตกเเละควบคมุการค้าขายทางเรือในช่องเเคบ
โอเรซุนด์ นอกจากนีเ้เล้วปราสาทเเห่งนีย้งัโด่งดังเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานที่คุมขงัเจมส์ เฮปเบิร์น พระสวามีคนที่สามของ
สมเดจ็พระราชินีแมร่ีแห่งสก็อตเเลนด์ เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยงัใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหารอีกด้วย จากนัน้น าท่าน
ชมศาลาว่าการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคาร
เก่าแก่ที่สดุของเมือง โดยอาคารเเห่งนีม้ีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส 
Stortorget บริเวณตรงกลางจัตรัุสมีรูปปัน้ของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึง่ออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson อิสระให้
ท่านได้เลอืกซือ้วินค้าตามร้านบริเวณรอบๆจตุรัสตามอธัยาศัย  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
บ่าย น าท่านเดินทางสูท่่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พร่ังพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,

ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พกัค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพกัแบบ SEA VIEW)    

(ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 
700 บาท) 
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วันท่ี 4 ออสโล – สวนประตมิากรรมวกิเกลแลนด์ – เกียร์โล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เ รือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) เมืองที่ถูกสถาปนาขึน้เมื่อประมาณ 60 ปี แต่มี
ประวติัศาสตร์ย้อนหลงักว่า 900 ปี น าท่านชมสวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture Park) ความพิเศษของสวน
แห่งนีอ้ยู่ที่ผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยส าริด ในเร่ืองราว
เก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตมนษุย์ เป็นผลงานของกุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชาวนอร์เวย์ชื่อดัง อีกทัง้สวนนีย้งัได้รับการยอมรับว่า
เป็นสวนประติมากรรมที่ใหญ่ที่สดุในโลก จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึง่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ด้วยลกัษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บริเวณริมแม่น า้ซึง่รายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด น าท่าน ช้อปปิง้ย่าน
คาร์ล โจฮันเก้นเกท (Karl Johangen Gate)ย่านถนนคนเดิน สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เคร่ืองครัว พวง
กุญแจ เป็นต้น แต่สินค้าและของที่ระลกึต่างๆ มีราคาค่อนข้างสงู เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลก
ประเทศหนึง่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองเกียร์โล (Geilo) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหบุเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีช่ือเสยีงของนอร์เวย์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั USTADELEN  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 
เกียร์โล – ฟลัม – น่ังรถไฟสายโรแมนติคฟลัมไมดรัล – ล่องเรือซองฟ
ยอร์ด – เกียร์โล 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลมั ให้ท่านสมัผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลมั-ไมดรัล (The World famous flam-banen) 

Flamsbana – The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเส้นทางรถไฟสายที่โรแมนติกที่สดุในยุโรปเหนือ ลอด
อโุมงค์ที่เจาะทะลภุูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานบัที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสูส่ถานีไมดรัล 
(Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดับน า้ทะเลใกล้กับฟยอร์ด Aurland ที่มีภูมิ
ทัศน์งดงามสดุสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปกคลมุเหนือ
พืน้ดิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น (Gudvangen) 

ซึง่ฟยอร์ดนีน้อกจากจะได้รับการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแล้ว ยงัได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและลกึที่สดุในโลก (The 
longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สดุคือ NARROW FJORD ระหว่างทางเพลดิเพลินกับ
ภูผาสงูชนัอนัเขียวขจี ธารน า้ตกนบัร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนัน้นบัว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกดัเซาะของ
แผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ในโลกนีม้ีไม่ก่ีประเทศที่มีฟยอร์ด แต่ฟยอร์ดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สดุในโลกคือฟ
ยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซึง่ช่องฟยอร์ดแห่งนีไ้ด้ชื่อว่าสวยติดอนัดับโลกเช่นกนั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัเมืองเกียร์
โล 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั USTADELEN หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 เกียร์โล – ออสโล – คาร์ลสตัท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว 
ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกบัสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึง่เป็นธรรมชาติที่อุดม
สมบรูณ์ น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเกี่ยวกบัเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยคุคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขดุได้จาก
รอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้งัจัดแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวันที่มีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาว
ไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีค า
กลา่วว่าถ้าไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองคาลสตทั (Karlstad) เมืองสวยงามเลก็ๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและ

เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.
1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, 
ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTEN GUSTAF FRODING หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 7 คาร์ลสตัท – อุปซอลา – สตอ็กโฮล์ม       
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองอุปซอลา เป็นเมืองที่อยู่อาศัยและเป็นเมืองมหาวิทยาลยั ตัง้อยู่ในเขตมณฑลอุปซอลา และอยู่ในเขต
ภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าอปุลนัด์ (Uppland) มีมหาวิทยาลยัที่ส าคญัอยู่สองแห่งคือ มหาวิทยาลยัอปุซอลา (Uppsala Universitet) ซึง่
เป็นมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ที่สดุ และ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์แห่งสวีเดน (Sveriges Lantbruksuniversitet) เนื่องจากเป็นเมือง
ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของสวีเดนในยุคไวกิง้ ท าให้มี หลกัฐานทางด้านโบราณคดีหลายอย่าง ทัง้โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
เช่น เมืองเก่าอปุซอลา Gamla Uppsala โบสถ์หลวงประจ าเมือง และยงัพบศิลาจารึก ในยคุไวกิง้เป็นจ านวนมาก น าท่านถ่ายรูป 
มหาวิหารอปุซอลา (Uppsala Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ตัง้อยู่ในบริเวณใจกลางเมือง และยงัได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิหาร
ที่มีความสงูที่สดุในแถบสแกนดิเนเวีย มหาวิหารนัน้ถกูสร้างขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 13 โดยมหาวิหารนัน้มีความสงู ประมาณ 
118.7 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงาม

ที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเล
บอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ท าให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุง
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สต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา ,พิพิธภัณฑ์ในยุค
กลาง,มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวงัหลวงและพิธีเปลีย่นการ์ดทหารด้านหน้าของลานจตัุรัสกว้าง เป็นต้น   

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  QUALITY HOTEL FRIENDS  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 8 
สต็อกโฮล์ม – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เรือ 
SILJALINE 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ 

Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมงุหลงัคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี 1911 และทกุๆ วนัที่ 10 
ของเดือนธันวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa 

Museum) เป็นเรือที่ถกูกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่ง
ประดบัประดาด้วยรูปแกะสลกันบัร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบติัทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดแห่ง
หนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เก่ียวข้องกับเรือล านี ้  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา  
พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้งึดดูนกัท่องเที่ยวได้มากที่สดุ ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เพื่อน าท่านชมบริเวณเมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตัง้ของ

พระราชวังหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลกึ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ที่พร้อมไป
ด้วย ร้านขายของ, คาสโิน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 

 เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าท่านออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองแบบ “สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พกัค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE[Sea view cabin ห้องพกัแบบเห็นวิวทะเล] 

 (ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่าย
ให้ท่านล่ะ700 บาท) 
 

วันท่ี 9 เฮลซิงกิ– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศ
ฟินแลนด์ (Finland)  ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” ความ
งดงามของสถาปัตยกรรมอนัได้รับอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนดัริมทะเล (Market Square) ที่มีช่ือเสยีงเป็น
ตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยังเป็นที่ตัง้สถานที่ส าคัญ อาทิเช่น 
ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนัน้น าท่านชมจตัรัุสซีเนเตอร์ (Senate Square) รายล้อมไปด้วยอาคารส าคัญๆ
ที่สร้างในยคุที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซียและเป็นศนูย์กลางทางประวติัศาสตร์ของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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บ่าย น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึน้เพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius นักประพันธ์
เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรีย์ที่ตัง้อยู่กลางแจ้ง ดูแปลกตา ทันสมัย เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สร้างโดยน าเอาแท่ง
เหล็ก 600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กว้าง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนัก 24 ตัน ตัง้อยู่
กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า 

17.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY141 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 19 ต.ค.  จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไปถงึกรุงเทพฯ เวลา 07.25 น. 
 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
07.15 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   

 

อัตราค่าบริการ SCANDINAVIAN PENINSULA  
4 เมืองหลวง เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 

 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินฟินแอร์ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 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 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
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4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
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3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวีเดน(ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (1 8 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวเีดน)  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 8) *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

                                                                                   

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                        

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตู

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

 

4. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตวั

ของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอพัเดทไม่เกนิ 15 วนั ก่อนวนัยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีที่

มไีมค่รบ 3 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

4.2 กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญชี   

(ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธม์า

โดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอย่างไร ฉบับภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     4.3.3. ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองทา่น 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวเีดน 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)………………………………………….………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………….……………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่        แยกกันอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
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  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.................................. ถงึวันที.่.......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุือ่ ......................................................  
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สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    ………………………………………………..….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 


