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THE 4 COUNTRIES  
สแกนดเินเวยี 4 เมอืงหลวง  

เดนมารก์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์10 วัน 7 คนื 
โดยสายการบนิ การต์้า แอรเ์วย ์(QR) เดนิทาง กุมภาพันธ ์-พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – โดฮา 

วนัท่ี 2. โดฮา – โกเทนเบิรก์ – จตัรุสั Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอรก์ –  มลัโม – ปราสาทมลัโม 
วนัท่ี 3. มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ลอ่งเรอื DFDS 

วนัท่ี 4. ออสโล –  พิพิธภณัฑเ์รอืไวกิง้โบราณ – ศาลาวา่การเมืองออสโล – เกียรโ์ล 
วนัท่ี 5. รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรลั – ลอ่งเรอืชมความงามของซองฟยอรด์ 

วนัท่ี 6. เกียรโ์ล – ออสโล – อทุยานฟรอกเนอร ์– คาลสตทั 

วนัท่ี 7.คารล์สตทั – สต็อกโฮลม์ – เมืองเก่ากมัลาสตนั 

วนัท่ี 8. พิพิธภณัฑเ์รอืวาซา – ศาลาวา่การกรุงสต็อกโฮลม์ - ลอ่งเรอืส าราญ เรอื SILJALINE     

วนัท่ี 9. กรุงเฮลซิงกิ – จตัรุสัซีเนเตอร ์– สนามบิน 

วนัท่ี 10 โดฮา - กรุงเทพ 

วนัท่ี 11 กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – โดฮา   
16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน กาตาร ์แอรเ์วย ์

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 833 
23.15 น. เดินทางถงึสนามบินกรุงโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แตเ่มษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 20.40 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่พฤษภาคม 63 จะออกเดินทางเวลา 20.45 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.55น. *** 

วันที ่2 
โดฮา – โกเทนเบิรก์ – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอรก์ – มัลโม – 
ปราสาทมัลโม 

01.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโกเทนเบิรก์ เที่ยวบินที่ QR 173 
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แตเ่มษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 02.05  น. และไปถึงโกเทนเบิรก์เวลา 07.35 น. *** 

06.35 น. เดินทางถงึสนามบินโกเทนเบิรก์ (Gothenburg) ประเทศสวเีดน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าน าทา่นเดินทางเขา้สู่เมืองโกเทนเบิรก์ (Gothenburg) เมืองใหญ่อนัดบัสองของสวีเดน 
และใหญ่เป็นอนัดบัหา้ในแถบนอรด์ดิก โดยเป็นเมืองที่ผงัเมืองคลา้ยๆ กบัอมัสเตอรด์มัอยา่งมาก เพราะในชว่งเเรกของการ
สรา้งเมืองในช่วงปี ค.ศ.1621 นัน้ผูอ้พยพชาวดชัตม์ีสว่นในการกอ่สรา้งเมือง เเละคนทอ้งถ่ินมกัจะเรยีกช่ือเลน่ๆ ของเมือง
เเหง่นีว้า่ ลติเติล ลอนดอน โดยมสีสีนัยามค ่าคืนที่คลา้ยคลงึกบัลอนดอน น าทา่นชมจตุัรัส Gustav Adolf’s ที่อยูใ่จกลาง
เมืองเเละมคีวามส าคญัอยา่งมากในเรือ่งของการทอ่งเที่ยว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
      บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอรก์ (Helsingborg) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สดุเมืองหนึ่งของสวีเดน เช่ือว่าก่อตัง้ขึน้มา

ตัง้แตปี่ 1085 โดยในอดีตเคยเป็นสว่นหนึง่ของเดนมารก์ และไดต้กเป็นของสวีเดนตัง้แตปี่ 1658 หลงัสนธิสญัญารอสกิล ถือ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนที่ห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร ์
(Helsingør) ของประเทศเดนมารก์   ซึง่มีช่องแคบเออเรซุนดค์ั่นเป็นชายแดนธรรมชาติ น าท่านชมยา่นเมืองเก่า ซึง่เป็นจุด
ที่สวยงามที่สดุของเมือง ถ่ายภาพกบั ศาลาว่าการเมือง (rådhus) ที่สรา้งแลว้เสรจ็ตัง้แตปี่ 1897 จากนัน้น าท่นเดินทางต่อ
สูเ่มืองเมืองมัลโม (Malmö) นัน้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัที่สามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศเเละมีช่ือเสียงอย่างมากในเรื่องของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชม
ปราสาทมัลโม Malmöhus Slott (ดา้นนอก) สรา้งขึน้มาโดยกษัตริยอ์ีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระ
เจา้คริสเตียนท่ี 3 แห่งเดนมารก์ จะทรงโปรดใหม้ีการปรบัปรุงใหมใ่นช่วงปี ค.ศ.1530 ซึง่เป็นช่วงที่เมืองมลัโมยงัอยู่ภายใต้
การปกครองของเดนมารก์ เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นความปลอดภยัของเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเเละควบคมุการคา้ขาย
ทางเรอืในช่องเเคบโอเรซุนด ์นอกจากนีเ้เลว้ปราสาทเเหง่นีย้งัโดง่ดงัเพราะชาวเดนมารก์ใชเ้ป็นสถานท่ีคมุขงัเจมส ์เฮปเบิรน์ 
พระสวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งสก็อตเเลนด ์เเละในช่วงศตวรรษที่  19 ยงัใชล้านของปราสาทเป็นลาน
ประหารอีกดว้ย จากนัน้น าทา่นชมศาลาว่าการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall) สไตลด์ตัชเ์รอเนสซองสท์ี่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1353 ซึ่งไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สดุของเมือง โดยอาคารเเห่งนีม้ีความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขบักล่อมอยู่
ตลอดเวลา โดยตั้งอยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorget บริเวณตรงกลางจัตุรสัมีรูปป้ันของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่ง
ออกแบบและแกะสลกัโดย John Börjeson อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามรา้นบรเิวณรอบๆจตรุสัตามอธัยาศยั 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN MALMO ARENA  หรอืเทียบเทา่  

 

วันที ่3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูก่รุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก์ (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน น าเที่ยวชม
พระราชวังอมาเลียนบอรก์ (Amalienborg Palace) บริเวณดา้นนอกที่ประทบัในฤดูหนาวของราชวงศแ์ห่งเดนมารก์
นบัตัง้แต ่ค.ศ. 1794 ตกแตง่แบบสไตลร์อ็คโคโค ่และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วงัทกุวนัตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินี
นาถเสด็จประทบัอยูท่ี่น่ี ใหท้า่นถา่ยรูปคู่กับเงอืกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณข์องเมือง ใกลก้นัเป็นยา่นทา่เรอืขนาด
ใหญ่ที่มีเรอืสินคา้และเรอืส าราญเทียบท่าอยู ่ชมน ้าพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มีต านานเลา่ขานว่า "เทพ
เจา้ ผูท้รงอิทธิฤทธ์ิดลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าติ โดยพระราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงรา่งลกูชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดิน
ขึน้มาจากใตน้ า้ ใหเ้กิดเป็นประเทศเดนมารก์ในทกุวนันี ้

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ใหอ้ิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล ์(City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสมัผัส

บรรยากาศครกึครืน้ของใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้ย่าน ถนนสตรอยก ์(Stroget Street) ถนนชอ้ปป้ิง ท่ียาวที่สดุในโลก 
เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สดุที่ Kongens Nytorv ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัอาทิLouis Vuitton, Emporio Armani, 
Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพรอ้มไปด้วยรา้นขายของ, รา้นค้า
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ปลอดภาษี,รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวก
ของท่าน) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบฟุเฟ่ต"์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 
16.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) 
ที่พกั พักค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)   (ในกรณีที่ห้องพัก Sea 

view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท) 

วันที ่4 
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
เกียรโ์ล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเ์วย์ (Norway) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่

โตเกียว ออสโลตัง้อยู่ขอบดา้นเหนือของอ่าวฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็น
ธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ดา้นนอกปราสาท Akerrus งานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยคุเรอเนส
ซองค ์น าท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามดว้ยลกัษณะของอาคารหอคอยคู ่
ตัง้อยูบ่รเิวณรมิแมน่ า้ ซึง่รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีสวยงามรมิออสโลฟยอรด์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์รือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกบัเรอืไวกิง้ที่สรา้งจากไม ้ในยคุครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขดุ

ไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนีย้งัจัดแสดงเก่ียวกับเครื่องมือในชีวิตประจ าวนัที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็น
ต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รือทัง้ในเรื่องของการรบท าการคา้และออกส ารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากลา่ววา่ถา้ไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียคุที่รุง่เรืองที่สดุ แลว้น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียรโ์ล (Geilo) เมือง
แหง่สกีรสีอรท์แสนสวยกลางหบุเขา และดินแดนแหง่กลาเซียรท์ี่มีช่ือเสยีงของนอรเ์วย ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั USTEDALEN หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่5 
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟ
ยอรด์ 

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

The Most Beautiful Train  Journey in The World นบัเป็นเสน้ทางรถไฟสาย ที่โรแมนติกที่สดุในยโุรปเหนือ ลอดอโุมงคท์ี่
เจาะทะลภุูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรลั 
(Myrdal) ศนูยก์ลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยูบ่นความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกลก้บัฟยอรด์ Aurland ที่มี
ภมูิทศันง์ดงามสดุสายตา ท่ีทา่นจะไดช้มปรากฏการณท์างธรรมชาติฟยอรด์ อนัเกิดจากการละลายของ ธารน า้แข็งปกคลมุ
เหนือพืน้ดิน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น 
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(Gudvangen) ซึง่ฟยอรด์นีน้อกจากจะไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นมรดกโลกแลว้ ยงัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นฟยอรด์ที่ยาวและ
ลกึที่สดุในโลก (The longest and deepest fjord in the world) ช่วงที่ไดร้บัการยกยอ่งวา่สวยที่สดุคือ NARROW FJORD 
ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสงูชนัอนัเขียวขจี ธารน า้ตกนบัรอ้ยสาย ส าหรบัฟยอรด์นัน้นบัว่าเป็นความมหศัจรรยข์ อง
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเมื่อหลายลา้นปีก่อน ในโลกนีม้ีไม่ก่ีประเทศที่มีฟยอรด์ 
แต่ฟยอรด์ที่ไดช่ื้อว่าสวยที่สดุในโลกคือฟยอรด์ในประเทศนอรเ์วย ์ซึ่งช่องฟยอรด์แห่งนีไ้ดช่ื้อว่าสวยติดอนัดบัโลกเช่นกัน 
แลว้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มอืงเกียรโ์ล (Geilo) 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั USTEDALEN หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 เกียรโ์ล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร ์– คาลสตัท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูก่รุงออสโล (Oslo) เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร ์(Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอรเ์วยช่ื์อกสุตาฟ วิกเกแลนด ์ท่ีใชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุม่รูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงใหค้นรุน่หลงัไดเ้ห็นวฎัจกัรใน
หนึ่งชีวิตของมนษุย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลกัชิน้โบวแ์ดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สงู 17 เมตร) แกะ
จากหินสลกัแกรนิตเพียงแทง่เดียว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮลม์ ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมืองผา่นระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สรา้งเมืองโดยกษัตรยิค์ารล์ที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค ์Karl-stad ที่นี่มีโบสถใ์หญ่ของเมือง สรา้งขึน้เมื่อปี 1730, 
จตัรุสัใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN GUSTAF FRODING หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่7 คารล์สตัท – สตอ็กโฮลม์ – เมอืงเก่ากัมลาสตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวง
อนังดงามที่สดุในสแกนดิเนเวีย จนไดร้บัขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ย 14 เกาะที่โอบ
ลอ้มดว้ยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren)  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านชมเมืองสต็อกโฮลม์เป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแหง่หนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮลม์ งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส  าคญั อาทิ อาคารรฐัสภา,พิพิธภณัฑใ์นยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวงัหลวง
และพิธีเปลี่ยนการด์ทหารดา้นหนา้ของลานจัตุรสักวา้ง น าท่านชมบริเวณ เมืองเก่ากัมลาสตัน อนัเป็นบริเวณที่ตัง้ของ
พระราชวงัหลวงใหท้า่นไดถ้่ายรูปท่ีระลกึ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN BROMMA หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่8 
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ - ล่องเรือส าราญ 
เรือ SILJALINE     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที่ถกูกูข้ึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรกัษาชิน้สว่น

เดิมของเรือไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซ็นต ์และตกแต่งประดบัประดาดว้ยรูปแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรือวาซาเป็นทรพัยส์มบตัิทาง
ศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ในโลกในพิพิธภณัฑป์ระกอบไปดว้ยนิทรรศการที่เก่ียวขอ้งกบั
เรือล านี ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเ์ก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนีด้ึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภณัฑใ์นสแกนดิเนเวีย น าทา่นเขา้ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮลม์ (City Hall) ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอิฐแดงกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมงุหลงัคาดว้ยหินโมเสค สรา้งเสร็จ
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สมบรูณใ์นปี 1911 และทกุๆ วนัท่ี 10 ของเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีพิธีเลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE ที่พรอ้มไปดว้ย รา้นขายของ, คาสิโน, รา้นคา้

ปลอดภาษี, รา้นอาหาร,หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ 
17.00 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINE น าทา่นออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต”์ ณ ภตัตาคารบนเรอื 
ที่พกั พกัคา้งคืนบนเรอืส าราญ TALLINK SILJA LINE 

[Sea view cabin ห้องพักแบบเห็นวิวทะเล] (ในกรณีที่ห้องพัก Sea view cabin มีจ านวนห้องที่ไม่เพียงพอต่อคณะ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านล่ะ700 บาท)  

วันที ่9 กรุงเฮลซงิกิ – จัตุรัสซเีนเตอร ์– สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เดินทางถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของ
ประเทศฟินแลนด ์(Finland)  ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศ ริมชายฝ่ังอา่วฟินแลนด ์เฮลซิงกิไดร้บัฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเล
บอลติก” ความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัไดร้บัอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรสัเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล (Market 

Square) ที่มีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลกึ ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม ้และดอกไม ้แลว้ยงัเป็นท่ีตัง้
สถานที่ส  าคัญ อาทิเช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสซีเนเตอร์ (Senate 

Square) รายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคญัๆที่สรา้งในยุคที่อยู่ใตก้ารปกครองของรสัเซียและเป็นศนูยก์ลางทางประวตัิศาสตร์
ของเฮลซิงกิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมอนุสาวรียซ์ิเบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลิอุส สรา้งขึน้เพื่อสดุดีใหแ้ก่ Jean Sibelius นกั

ประพนัธเ์พลงคลาสสิก เป็นอนสุาวรียท์ี่ตัง้อยู่กลางแจง้ ดแูปลกตา ทนัสมยั เป็นผลงานของศิลปิน Eila Hiltunen สรา้งโดย
น าเอาแทง่เหลก็ 600 แทง่ มาเช่ือมเขา้ดว้ยกนัจนออกมาเป็นรูปรา่งของออรแ์กนลม กวา้ง 10.5 เมตร ลกึ 6.5 เมตร หนกั 24 
ตนั ตัง้อยูก่ลางแจง้อยา่งโดดเด่นเป็นสง่า 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลอืกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 302  
*** ส าหรบัคณะที่เดินทางตัง้แต ่21 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 18.00 น.และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 

23.20 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปลีย่นเครือ่ง 

วันที ่10 โดฮา – กรุงเทพฯ  
02.25 น.  ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 980 

*** ส าหรบัคณะที่เดินทางตัง้แต ่21 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 02.05 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 
*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต ่25 เม.ย.จะออกเดินทางเวลา 01.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 

12.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
THE 4 COUNTRIES  

สแกนดเินเวีย 4 เมืองหลวง  
เดนมารค์ นอรเ์วย ์สวีเดน ฟินแลนด ์10 วัน 7 คนืง 

สายการบนิการต์้า (QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

15-24 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

14-23 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

21-30 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

4-13 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 50,375 13,900 

11-20 เม.ย. 63 76,900 76,900 76,900 49,975 13,900 

25 เม.ย. – 4 พ.ค.63 72,900 72,900 72,900 49,375 13,900 

9-18 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

30 พ.ค. 63- 8 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 47,375 13,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวีเดน (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
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ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่สวเีดน  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้
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เดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย

ปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื
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หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


