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สแกนดเินเวยี สวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารก์  
8 วนั 6 คนื 
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 ชมววิรอบเมอืง กรุงสตอ๊คโฮลม์ 
 ชม ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์  
 ชมภายใน อทุยานฟรอกเนอร ์ 
 ท่านถ่ายรูปกบั ลานกระโดดสก ี 
 ชม พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้  
 สมัผสัประสบการณล์่องเรอื เรอืส าราญ DFDS Scandinavian Seaway  
 ชมความเป็นเอกลกัษณข์อง เมอืงโคเปนเฮเกน้  
 ชมความงาม พระราชวงัฤดูหนาว Amalienborg Palace  
 ชม น ้าพแุห่งราชนีิเกฟิออน  
 ถ่ายรูปกบัเงอืกนอ้ย ลติเตลิเมอรเ์มด  

ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - กรุงเคยีฟ (ประเทศยูเครน) - กรุงสตอ๊คโฮลม์ 

(ประเทศสวเีดน) 
 
08:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์R 

สายการบนิ Ukraine International Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 https://youtu.be/so8N1guUbi8 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11:25 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยเทีย่วบนิที ่PS272  
 
17:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล Borispol เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
19:25 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน กรุงกรุงสตอ๊คโฮลม์ ประเทศสวเีดน โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS173  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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20:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงกรุงสตอ๊คโฮลม์ ประเทศสวเีดน หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง น า
ท่านเดนิทางสู่ กรุงสตอ๊คโฮลม์ Stockholm นครหลวงของประเทศสวเีดน ที่มีความสวยงามทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงของโลกจนไดร้บัการขนานนามว่า ความงามบนผิวน ้า Beauty On Water หรอืราชนีิแห่งทะเล
บอลติคกรุงสต็อกโฮลม์เป็นเมืองแห่งประวตัิศาสตรม์าตัง้แต่คร ัง้ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรม
ผสมผสานดว้ยความสะดวกสบาย และทนัสมัยของบา้นเมือง ตกึรามบา้นช่อง รวมทัง้ปราสาทราชวงัตัง้อยู่
รมิน า้ และตามเนินสงูต ่าท าใหส้ต็อกโฮลม์เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุแห่งหน่ึงในโลก 

 
ทีพ่กั  Scandic Winn Karlstad 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่2  สตอ๊คโฮลม์  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้จุดชมววิบนเนินเขา ถนน Fjallgatan เพื่อบนัทกึภาพของกรุงสต็อคโฮลม์จากมุมทีส่วยทีสุ่ด 
ชมเมืองที่ไดร้บัสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยงัไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็น “นครหลวงแห่ง
วฒันธรรมของยโุรป” เชน่เดยีวกบัเอเธนส ์ปารสีและอมัสเตอรด์มั ชมววิสวยของตวัเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนเกาะใหญ่ 
14 เกาะทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลารแ์ละทะเลบอลตคิ ผ่านชมสถานทีส่ าคญั อาท ิโอเปรา่เฮา้ส,์ ทีท่ าการ
รฐับาลแห่งพระราชวงัหลวง บนเกาะเมืองเกา่กมลาสตนั ซ ึง่ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีร่บัรองแขกบา้นแขกเมอืง 
น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร  ์ซ ึง่สรา้งขึน้ในสมยักษตัรยิก์สุสตาฟ อดอลฟที ่2 ในชว่งปี 
1626 และถือว่าเป็นเรอืรบที่มีอานุภาพรา้ยแรงที่สุดในยุคน้ันกบัระวางขบัน ้า 1,300 ตนั ปืนใหญ่ 64 
กระบอก เพือ่แย่งชงิความเป็นเจา้แห่งทะเลบอลตกิ ซ ึง่กต็อ้งผิดหวงัอย่างรา้ยแรงเพราะจมลงใตท้ะเลเพยีงลง
สมัผสัน ้าทะเลเพยีงไม่กีน่าท ีและไดร้บัการกูข้ ึน้มาหลงัจากจมอยู่ใตน้ า้ถงึ 333 ปี ชมความยิง่ใหญ่ในอดตีที่
ไดร้บัการซอ่มแซมปะตดิปะต่อชิน้ส่วนจากเศษผุพงันับแสนชิน้ทีจ่มและกระจายไปทั่วทอ้งน า้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม ศาลาว่าการเมอืงสต็อคโฮลม์ ซ ึง่ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังานเลีย้งฉลองผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัโนเบล
ในทุกๆ สาขาภายในหอ้ง Golden  Hall ทีป่ระดบัประดาดว้ยโมเสคทองค ากว่า 18 ลา้นชิน้ จากน้ันอสิระ
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัหรอืเดนิเล่นชมเมอืง เลอืกซ ือ้สนิคา้บนถนนชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Quality  Hotel  Globe  Stockholm 4* หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3  สตอ๊คโฮลม์ - คารส์ตดั 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม กรุงสตอ๊คโฮลม์ Stockholm ซึง่อยู่บนหมู่ เกาะใหญ่น้อยโอบลอ้มดว้ยทะเลสาบมาลาร ์
กอ่ก าเนิดนคร อนังามสง่ารมิคลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ท าเนียบรฐับาล น าท่านขึน้ชมววิบนเนินสงูรมิ
ทะเลสาบ ท่านจะเห็นทศันียภาพแสนงดงามของท่าเรอืสตอ๊คโฮลม์ เกาะเมอืงโบราณสแกนเชน็ และเมอืงเก่า
โอลด ์ซติี ้Old Town น าท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แลว้ผ่านไปชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ ที่สุดและ
สวยงามราวกบัภาพวาด ปัจจุบ ันยังทิง้ร ่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ต ั้งของ 
พระราชวงัหลวง Royal Palace เป็นทีป่ระทบัอย่างเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดนและเป็นหน่ึงใน
พระราชวงั ทีง่ดงามมากทีสุ่ดในบรรดาพระราชวงัทัง้หมดของยโุรป ลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค 
สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1754 ภายในมหีอ้งต่างๆ รวมกนั 608 หอ้งซ ึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้ปี 
ในบรรดาหอ้งต่างๆ ส่วนทีเ่ป็นจุดเด่นไดแ้ก่ หอ้งพระคลงั วหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรฐั Hall of State 
หอ้งพกัของขนุนางล าดบัต่างๆ และพิพธิภณัฑโ์บราณสถานกสุตาฟที ่3 นอกจากนีค้วามน่าสนใจอกีอย่าง
ของการเทีย่วชมพระราชวงัหลวงคือการผลดัเปลีย่น เวรยามประจ าวนัของกองทหารรกัษาพระองคซ์ ึง่จะ
เกดิขึน้ในเวลากอ่นเทีย่งของทุกวนั ส าหรบัย่าน เมอืงเก่า Gamla Stan ซึง่เป็นสถานทีต่ ัง้ของพระราชวงั
หลวง มกีลิน่อายของศตวรรษที ่17 ทัง้บา้นเรอืน สิง่ปลกูสรา้งทีม่คีวามสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรม
แบบสวเีดน เช่นเดยีวกบัเสน่หข์องตรอกซอกซอยต่างๆ ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟและรา้นหนังสอืต่างๆ ที่
คณุจะในการเทีย่วชม 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองคารส์ตดั Karlstad เขา้สู่เมืองคารล์สตทั เมืองใหญ่ทีต่ ัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบแวนเนิรน์ (227กม. / 3ชม.) ชมความเป็นชนบทดัง้เดมิทีช่าวเมอืงนอรด์กิ อาศยัมาแต่โบราณกาล
กว่า 1,000 ปี ผ่านเมอืง Orebro เมอืงใหญ่ในเขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหว่างทางรม่ร ืน่ไปดว้ยภูเขาและ
ทะเลสาบ อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งตากอากาศพกัผ่อนหย่อนใจ หรอืเล่นกฬีาทางน ้า ตกปลา แต่ถา้เป็นฤดูหนาว 
ทะเลสาบทกุแห่งจะกลายเป็นน า้แข็ง เดนิทางถงึน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Scandic Winn Karlstad 4* หรอืเทยีบเท่า             
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วนัที ่4  คารส์ตดั - ออสโล (นอรเ์วย)์ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงออสโล ประเทศนอเวย  ์(220 กม./3ชม.) เมืองหลวงของประเทศนอรเ์วย ์ได ้
ถกูสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ปีมานีเ้อง คร ัง้สมยัทีป่ระเทศนอรเ์วยอ์ยู่ในอารกัขาของเดนมารค์น้ัน นอรเ์วย ์
เคยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 คร ัง้ จากกรุงทรอนไฮมเ์ป็นกรุงเบอรเ์กน้ จนกระทั่งยา้ยมาเป็น กรุงออสโลในปัจจบุนั  
เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อนออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจกัรพรรดิไวกิง้โบราณ ซ ึง่อยู่ใตก้าร
ปกครอง ในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์แฮร ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ใจกลางเมืองชม กรุงออสโล Oslo ผ่านชมโบสถโ์ดมคาทดีราล ตกึรฐัสภา อทุยานแห่งชาต ิ

แลว้น าท่านชมภายใน อทุยานฟรอกเนอร ์Vigeland Sculpture Park ท่านจะทึง่ผลงานของปฏมิากร
เอกชาวนอรเ์วย ์ช ือ่ กสุตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลาถงึ 40 ปี ในการแกะสลกัหนิแกรนิต และทองแดงใหย้วุชน
ไดเ้ห็นวฏัจกัรในหน่ึงช ั่วชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นทีต่ ัง้ของรูปแกะสลกัชือ่ โมโนลทิ (สูง 
17 เมตร) แกะสลกัจากหนิแกรนิตชนิดแข็ง จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกบั ลานกระโดดสก ีHolmenkollen 
สถานทีแ่ข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว ทีป่กตใินช่วงเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีช่มุนุมแข่งขนัของนักเล่น
สกที ัง้โลก ที่น่ีสามารถจุคนไดเ้กอืบหน่ึงแสนคนอกีทัง้พาท่านผ่านชมโรงแรม ทีร่ชักาลที ่5 เคยเสด็จมา
ประทบัในสมยัทีเ่สด็จประพาสยุโรปน าท่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ ย่าน ถนนคารล์ โยฮนัน ์ทีม่ากไปดว้ยรา้นคา้ช ัน้
น าและใกล ้ๆ  กนัเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัหลวง ซ ึง่เป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิอ์งค ์
ปัจจบุนั และอาคารรฐัสภาเป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Park Inn By Radisson Hotel Alna 4* หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่5  ออสโล (นอรเ์วย)์ - พพิธิภณัฑเ์รอืไวกิง้ - ล่องเรอืส าราญ DFDS - โคเปนเฮเกน้  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม พพิิธภณัฑเ์รอืไวกิง้ The Viking Ship Museum จดัแสดงเกีย่วกบัเรอืไวกิง้ทีส่รา้ง
จากไม ้ในยุคครสิตศ์ตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจ้ากรอบๆ ออสโลฟยอรด์ นอกจากนี้ยงัจัดแสดงเกีย่วกบั
เคร ือ่งมอืในชวีติประจ าวนัทีม่ีอายเุกา่แก่กว่า 1,000 ปี เป็นต านานของชาวไวกิง้เรอืถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด 
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เพราะชาวไวกิง้ใชเ้รอืทัง้ในเร ือ่งของการรบท าการคา้และออกส ารวจหาดนิแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถา้ไม่มี
เรอืไวกิง้กจ็ะไม่มยีคุทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุ 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
14:00 น.   น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อลง เรอืส าราญ DFDS Scandinavian Seaway ทีพ่ร ัง่พรอ้มไปดว้ย

รา้นขายของ รา้นคา้ปลอดภาษ,ี รา้นอาหาร, หอ้ง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้ง
คนืบนเรอื 1 คนื เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของท่าน)    

 
16:30 น.  เรอืออกเดนิทางสู่ กรุงออสโล นอรเ์วย ์ผ่านน่านน า้ของเดนมารก์และสวเีดน เพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ 

ในเรอื อาท ิหอ้งอบซาวน่า โรงภาพยนตร ์รา้นจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษ ีฯลฯ 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า แบบ “สแกนดเินเวยีนบุฟเฟ่ต”์ ภายในภตัตาคารในเรอืส าราญ     
 
ทีพ่กั  น าท่านพกัคา้งคนืบนเรอืส าราญ DFDS (หอ้งพกัแบบ Sea View Cabin) ***ในกรณีหอ้ง Sea 

View Cabin มจี านวนจ ากดั ไม่เพยีงพอต่อคณะ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่าย
ใหท่้านละ 1,000 บาท 

 
วนัที ่6  โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) - พระราชวงัฤดูหนาว - น ้าพแุห่งราชนีเกฟิออน - เงอืกน้อย 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
09:30 น. เรอืเขา้เทยีบท่า น าท่านเดนิทางชม เมอืงโคเปนเฮเกน้ Copenhagen มหานครหลวงแห่งประเทศเดน

มารค์ เป็นเมอืงเกา่แกเ่มอืงหน่ึงของยโุรป กอ่ตัง้มาราวๆศตวรรษที ่10 และเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศใน
แถบสแกนดเินเวยี ไดร้บัฉายาว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมอืงท่าแล ดนิแดนแห่งเทพนิยายรกัอมตะ” เมอืงนีเ้ป็นแรง
บลัดาลใจและหล่อหลอมกวรีะดบัโลก ”ฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอรส์นั” ผูส้รา้งสรรคนิ์ยายอนัลอืช ือ่อย่างเจา้
หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลกูเป็ดขีเ้หร ่ทีผู่ค้นทัว่โลกต่างรูจ้กั เชญิเทีย่วชมเมอืงสวยงามเต็มไป
ดว้ยธรรมชาติ ซ ึ่งสรา้งความตื่นตาตื่นใจมากแห่งหน่ึง จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัฤดูหนาว 
Amalienborg Palace ของราชวงศเ์ดนมารก์ ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นสถานทีป่ระทบัของบรรดา
เหล่าพระราชวงศแ์ห่งเดนมารก์ พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ มีสถาปัตยกรรมแบบรอ็คโคโค นอกจากจะไดช้ม
สถาปัตยกรรมอนังดงามแลว้ดา้นหนา้ของพระราชวงัจะมกีารเปลีย่นทหารยามหนา้วงัทกุวนั  

 
 

 
 

จากน้ันน าท่านชม น ้าพุแห่งราชนีิเกฟิออน Gefion Fountain อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นทีม่าแห่ง ต านานใน
การสรา้งประเทศ โดยมตี านานเล่าขานว่า เทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิด์ลบนัดาลใหพ้ระนางกอบกูช้าต ิโดยพระ
ราชินีเกฟิออนไดแ้ปลงร่างลูกชาย 4 คนใหเ้ป็นโคเพื่อไถพืน้ดินขึน้มาจากใตน้ ้า ใหเ้กิดเป็นประเทศ
เดนมารก์ในทกุวนันี ้รูปป้ันหญงิคนหน่ึงซ ึง่ก าลงัถอืแสไ้ล่ววัทัง้ 4 ตวัตวัอยู่ คอื พระราชนีิน่ันเอง ถ่ายรูปกบั
เงอืกนอ้ย "ลติเตลิเมอรเ์มด" เงือกน้อย Little Mermaid ตวัเอกจากเนือ้เร ือ่งในเทพนิยายอนัแสนเศรา้ 
ของ ฮนัสค์รสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน นักเขยีนชาวเดนมารก์ผูโ้ด่งดงั รูปป้ันลติเตลิเมอรเ์มด โดยประตมิากร
ชาวเดนมารก์ เอ็ดวารด์ อรีคิเซน ถกูน ามาตัง้ไวท้ีอ่่าวโคเปนเฮเกน้เมือ่ 97 ปีมาแลว้ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ย่าน วอลค์กิง้สตรที หรอื ถนนสตรอยก ์Stroget ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดใน

โลก เร ิม่จากศาลาว่าการเมอืงไปสิน้สดุที ่Kongens Nytorv ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั อาท ิหลยุสว์ติตอง 
ชาแนล รา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์งัจากสวสิ, พอรซ์เลน เป็นตน้ 

 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Comfort Hotel Vesterbro  หรอืเทยีบเท่า  
  
วนัที ่7  โคเปนเฮเกน้ - กรุงเคยีฟ (ประเทศยูเครน) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความงามของภายนอกถ่ายรูปของ ปราสาทโรเซนบอรก ์Rosenberg Castle เป็นปราสาท 

ทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส ์หรอืสรา้งในสมยัพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 นอกจาก
ความงามของภายนอกแล ้วภ ายในปราสาทแห่ ง นี ้ย ัง เป็นที่ เก็บ เคร ื่อ งเพช ร มหามงกุฎ  แล ะ 
เคร ือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ของราชวงศเ์ดนมารค์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย 
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10.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เพื่อใหท่้านไดม้ีเวลาในการท าคนืภาษี Tax Refund และมีเวลาในการ

เลอืกซ ือ้สคิา้ในรา้นคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ  
 
เทีย่ง อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
 
13:20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS162 
 
16:40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน บอรสีปีล BORISPOL เมอืงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง) 
 
20:10 น. ออกเดินทางกลับสู่  ประเทศไทย  โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที ่

PS271 
 
วนัที ่8  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
09:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
สวเีดน 

เดอืน  กรกฎาคม 

15 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 * วนัอาสาฬหบูชา, 
วนัเขา้พรรษา 

60,900 60,900 59,900 11,500 4,000 

เดอืน  สงิหาคม 

12 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 * วนัแม ่ 60,900 60,900 59,900 11,500 4,000 

เดอืน  กนัยายน 

16 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62  57,900 57,900 56,900 11,500 4,000 

เดอืน  ตุลาคม 

14 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62  59,900 59,900 58,900 11,500 4,000 

21 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 * วนัปิยมหาราช 60,900 60,900 59,900 11,500 4,000 

เดอืน  พฤศจกิายน 

18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62  57,900 57,900 56,900 11,500 4,000 

เดอืน  ธนัวาคม 

02 ธ.ค. 62 - 09 ธ.ค. 62 * วนัพอ่ 60,900 60,900 59,900 11,500 4,000 

09 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 60,900 60,900 59,900 11,500 4,000 

30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63 * วนัปีใหม ่ 65,900 65,900 64,900 11,500 4,000 
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ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
 หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเกบ็เพื่อเป็นสนิน า้ใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทกุท่านเตรยีมค่าใชจ่้ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Ukraine International Airlines 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทปิมคัคเุทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ท่าน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเปา าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเปา าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเปา า

โหลดใตเ้คร ือ่งบินจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกิน 5 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษท่ีองเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน า้หนักกระเปา าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเปา าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่  4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 ค่าวซีา่นักท่องเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยืน่ ท่านละ 4,000 บาท 
(ค่าวซีา่อาจมีการเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอตัราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้บั
ท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซ ึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไป
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ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณี ไม่มวีซีา่ หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษิทัด าเนินการยืน่เอกสารวซีา่ จะตอ้งมค่ีาธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ท่านละ 4,000 บาท  
 กรณีที ่ยงัไม่ออกตัว๋ และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 
 ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงินส่วนทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 

วนั หลงัจากวนัทราบผล  
 กรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการหัก

ค่าธรรมเนียมตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
 การยืน่ขอวซีา่เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สปัดาห ์กอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบรูณ์
ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วี
ซา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และผลวซีา่ของท่านไม่ผ่าน
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษิทั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตสวเีดน 
 
สถานทีต่ดิต่อ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 
15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 
 
การเตรยีมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 
 หนังสอืเดินทางมีอายุเหลอืนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 

เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รปูถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารปูรบั

ปรญิญา, ใสช่ดุครยุ, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้หลงัเป็นสขีาว ตอ้งไม่เป็น
ลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท ์มอืถือ/เบอรบ์า้น/เบอรท์ีท่ างาน/ทีอ่ยู่ 

เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 
 กรณีทีผู่ เ้ดินทางสมรส และเอกสารเพิม่เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ใน

กรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ) ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นช ือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  
 หลกัฐานการเงนิ (กรณุาเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ 
ช ือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรบัรอง 1 ทา่น 
และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วนั นับ
จากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจบุนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวนัสมัภาษณ ์
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น้ัน ** 

 หนังสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษิทัทีท่า่นท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัทัว่ไป ใชห้นังสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
2. กรณีประกอบธรุกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย ์และหนา้หนังสอืรบัรองตอ้งมชี ือ่กจิการ และช ือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3. กรณีท าธรุกจิสว่นตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืช ีแ้จงต่อสถานทตู (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนา

บตัรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดยีวยืน่ต่อสถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี)้  

 หนังสอืรบัรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่น้ัน) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่น้ัน  
3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี)้ 

 หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง ไม่ตอ้งท า)  
 หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชนเด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรบัรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 
 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ต่างประเทศแต่มถีิน่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดินทางถอืหนังสอืเดินทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวซีา่อย่างน้อย 1 เดอืน ดงัน้ันตอ้งเปลีย่นเป็น

หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวี

ซา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทจ่ดัสง่เอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สวเีดน 
***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกุล ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   
3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 

     ประเทศ     
4. ทีอ่ยู่ (ถา้ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยู่ปัจจบุนัคนละทีอ่ยู่กรุณาแจง้รายละเอยีด)     

  
   
รหสัไปรษณีย ์  
4.1 ท่านอาศยัอยู่ในบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา  ปี    เดอืน 
4.2 โทรศพัทบ์า้น   
 4.3 ทีท่ างาน   
 4.4 มือถอื    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.  มีหนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
6. หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
       เหตุผลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลบั   
        เหตุผลในการเดนิทาง   

8. ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม่   
8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเมื่อ   
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8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้คร ัง้ล่าสุด   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดร้บัการปฏเิสธวซีา่องักฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   
9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตุในการถูกปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หย่า และมีทะเบยีนหย่า (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แต่งงาน และมีทะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยต่างๆ 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
11.1 ชือ่บรษิทัทีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ร ิม่การท างาน   
11.3 ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน   

12. ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรอืไม่   ❍ ม ี  ❍ ไม่ม ี   
12.1 ถา้มีโปรดกรอกรายละเอยีด   
12.2 เงนิเดอืน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดอืนจากทุกงานทีท่่านท า     บาท 
14. ท่านมีรายรบัจากแหล่งอืน่ๆหรอืไม่รวมทัง้เพือ่นๆ และครอบครวั ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไม่ม ี

 14.1 ถา้มีโปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ท่านไดม้ีการออมเงนิ เชน่ ไดซ้ ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรพัย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบุจ านวน              ❍ ไม่ม ี
16. ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชกิครอบครวัเดอืนละเท่าไหร ่  
17. ท่านไดใ้ชเ้งนิส่วนตวัต่อเดอืนเทา่ไหร ่  
18. ในการเดนิทางคร ัง้นีใ้ครเป็นคนออกค่าใชจ้า่ยใหท้่าน   
19. ใครเป็นคนจา่ยค่าใชจ้า่ยต่างๆ เชน่ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   
20. ถา้มีคนจา่ยใหท้่านไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจ านวนเงนิเท่าไหร ่  
21. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเท่าไหร ่  

 
กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ชือ่-นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคู่สมรส   
22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของคู่สมรส  
 
  

 
กรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

23. ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
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ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
ชือ่-นามสกุล ของบุตรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบุตร   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  
สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจบุนับุตรอาศยัอยู่ที ่ 
 
  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกุล ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกุล ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เช ือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้ววั ☐  ไม่ทานเนือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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