
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      7 วนั 5 คืน สแกนดเินเวยี 

 

 
 
 

โคเปนเฮเก้น (พกัค้าง 2 คืน) – สะพานโอเรซุนด์ - มลัโม่ – โกเทนเบร์ิก  
ย่านเมืองเก่าฮากา - ยอนคอปป้ิง - สต๊อคโฮล์ม – พพิธิภณัฑ์วาซา  

ศาลาว่าการเมือง –  แกมล่า สแตน - ล่องเรือส าราญ Tallink Silja Line – เฮลซิงก ิ 
  มิถุนายน – ตุลาคม 2560 

ราคาเร่ิมต้น...72,900 บาท 
(ไม่รวมค่าวซ่ีา) 

TOUR CODE: AZAY05 



 
 

ราคา 72,900 บาท: 5-11 ต.ค. 
 ราคา 74,900 บาท: 29 ม.ิย. – 5 ก.ค. , 8 - 14 ส.ค. 

แผนที่การเดนิทาง 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – เฮลซิงก ิ– โคเปนเฮเก้น 

06.30 น.  พบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY)  แถว S 15-19 (Row S 15-19) ประตู
ทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ดว้ยเท่ียวบิน AY090 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.10 ชัว่โมง)                    
ด้วยเคร่ืองบินแอร์บสั A350 ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวนั และอาหารเย็น ระหว่างเท่ียวบินสู่
เฮลซิงกิ  

15.05 น.        เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อต่อเคร่ืองไปยงั กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก 
17.45 น.        ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์กดว้ยเท่ียวบิน AY667 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 
18.25 น.        เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน้ กรุงโคเปนเฮเกน้ ประเทศเดนมาร์ก และน าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
                      และศุลกากร  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scandoc Sydhavnen **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1)   



 
 

 
 

วนัทีส่อง โคเปนเฮเก้น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบัลิตเต้ิล เมอร์เมด (Little Mermaid) สัญลกัษณ์ประจ าเมืองโคเปนเฮเกนท่ีถูกสร้างข้ึนจาการ

ป้ันของเอด็วาร์ด อีริคเซ่นในปีค.ศ. 1909 ตามค าสั่งจา้งของคาร์ล จาคอ็บเซน บุตรชายผูก่้อตั้งเบียร์คาร์ลสเบิร์ก 
ซ่ึงมีความประทบัใจจากการแสดงบลัเลต ์เร่ือง เงือกนอ้ยผจญภยั ของ ฮนัส์ คริสเตียน แอนเดอร์แซน น าท่าน
แวะถ่ายรูปคู่กบัน ้ าพุเกฟิออน (Gefion Springvandet) สร้างข้ึนเพื่ออุทิศแก่เทพีนอร์ติกเกฟิออน อนัเป็นต านาน
ตน้ก าเนิดของราชอาณาจกัรเดนมาร์ก ท่ีไดแ้ปลงร่างลูกชายทั้ง 4 ของตนเป็นววักระทิง เพื่อท าการไถคราด
พื้นท่ีบริเวณน้ีให้กลายเป็นประเทศเดนมาร์ก  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัพระราชวงัหลวงอมาเลียนบอร์ก 
(Amalienborg Palace) ปราสาทฤดูหนาวของราชนิกูลเดนิชอยู่บนริมฝ่ังแม่น ้ าHavnebussen ซ่ึงดูสวยงามตาม
สถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค ปัจจุบนัเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธท่ี 2 แห่งเดนมาร์ก และ
มกุฏราชกุมาร  น าท่านเดินทางสู่จตุรัสซิต้ีฮอลล์ (City Hall Square) จตุรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองโคเปนเฮเกน
เพื่อช่ืนชมผงัเมืองท่ีถูกจดัสร้างไวอ้ย่างมีระเบียบแบบแผน น าท่านถ่ายรูปคู่กบัศาลาว่าการเมือง (City Hall) 
ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูใ่จกลางเมืองโคเปเฮเกน ซ่ึงถูกสร้างแบบ National Romantic Style ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจ
มากศาลาวา่การเมืองเซียน่า ประเทศอิตาลี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนท่ีว่ากนัว่ามีร้านคา้และสินคา้มากมายให้เลือกสรรยาว
ท่ีสุดในโลกซ่ึงเร่ิมตน้จากศาลาว่าการเมืองยาวไปจนถึง Kongens Nytorv จากนั้นให้อิสระแก่ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้แบนร์ดเนมชั้นน า อาทิ Louis Vuitton, Armani Gucci เป็นตน้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scandic Sydhavenen Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2)   
 

วนัทีส่าม โคเปนเฮเก้น – สะพานโอเรซุนด์ - มัลโม – โกเทนเบิร์ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมลัโม่ (Malmo) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยเดินทางผ่าน

สะพานโอเรซุนด์ (Oresund Bridge) สะพานท่ีผา่นช่องแคบโอเรซุนด์ เพื่อเช่ือมกนัระหวา่งประเทศเดนมาร์ก 
และประเทศสวีเดน อีกทั้งเป็นสะพานท่ีมีถนน และอุโมงคเ์ช่ือมต่อกนัยาวท่ีสุดในยุโรป ระหวา่งทางท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพอนังดงาม ระหวา่งทางการเดินทางไปยงัเมืองมลัโม่ เมืองท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของ
ประเทศสวีเดน ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ือง
ของสวนสาธารณะจนไดฉ้ายาวา่เป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ตึก Turning Torso อาคารท่ี
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของเมืองมลัโม่ อนัมีรูปทรงเกลียวอนัโดดเด่น อีกทั้งยงัเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดใน
สแกนดิเนเวยีอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปคู่กบัโบสถ์เซนตปี์เตอร์ (Sankt Petri Church) โบสถส์ไตลโ์กธิกท่ีถูกสร้าง



 
 

ข้ึนในปีค.ศ. 1319 ตามโบสถ์เซนต์แมร่ีในเมืองลูเบค ประเทศเยอรมัน และเป็นอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน           
เมืองมลัโม่ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) อาคารสไตล์เรนเนซองก์ซ่ึงออกแบบโดย
สถาปนิกชาวสวเีดน Helgo Zettervall ในปีค.ศ. 1546  ตั้งอยูท่ี่จตุรัสStortorget  จตุัรัสหลกัของเมืองมลัโม  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโกเทนเบิร์ก (Gothenburg) (ระยะทาง 272 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมือง
ท่ีมีความใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศสวเีดน รองจากกรุงสต๊อคโฮลม์ ก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 17 โดยกษตัริย ์
สวีเดนนาม กุสตาฟท่ี 2 อดอล์ฟ และมีความส าคญัอย่างมากทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ขนส่งและ
เมืองท่า น าท่านถ่ายรูปคู่กบัรูปป้ันโพไซดอน (Poseidon Statue) อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีตั้งอยู่ท่ีจตุัรัส 
Gotaplatsen ทางตอนใตข้องถนนAvenyn  รูปป้ันแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1914 โดยจตุัรัสแห่งน้ีออกแบบ
โดย ซิกฟรีด อิริคสัน และ อาร์วิด บิยอร์ก ซ่ึงรอบๆจตุัรัสนั้นจะรายลอ้มไปดว้ยพิพิภณัฑ์ศิลปะ หอสมุด และ
โรงละคร จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเท่ียวชมเมืองบนถนนAvenyn แหล่งเท่ียวเล่นยามค ่าคืน และเก็บภาพความ
ประทบัใจ  

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Quality Hotel 11 **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่ โกเทนเบิร์ก – สต๊อคโฮล์ม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบัป้อมปราการ Skansen Kronan ป้อมแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขตฮากา บนเนินเขา Risasberget สร้าง

ข้ึนในศตวรรษท่ี 17 เพื่อปกป้องการรุนรานของชาวเดนิช ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นพิพิธภณัฑท์างการทหาร จนถึง
ปีค.ศ. 2004 อิสระให้ท่านไดช้มวิวแบบพาโนรามา และเก็บภาพความประทบัใจของเมืองโกเทนเบิร์ก น าท่าน
เดินเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าฮากา (Haga) เขตเมืองเก่าท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 และเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอด
ฮิตของเหล่าฮิปสเตอร์ในช่วงยุค 60s -70s ท่ียงัคงอนุรักษ์ตึกแนววินเทจ อีกทั้งยงัเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ 
ร้านอาหาร และร้านกาแฟมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวนัเสาร์ และอาทิตยข์องฤดูร้อน และช่วงคริสตม์าส จะมี
ร้านคา้มากเป็นพิเศษ ปัจจุบนัเป็นถนนคนเดินท่ีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเดินเล่น และเก็บภาพแนวฮิปสเตอร์  
อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมย่านเมืองเก่า และเก็บภาพความประทบัใจ น าท่านเดินทางสู่ เมืองยอนคอปป้ิง 
(Jönköping) (ระยะทาง 148 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง
ประเทศสวีเดน ติดทะเลสาบ Vattern ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ในอดีตเขตเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีถูกเปล่ียนเป็นเมืองอุตสาหกรรม และศูนยก์ลางการขนส่งของประเทศ อีกทั้งยงัเป็น
ท่ีตั้งของบริษทัยกัษใ์หญ่ของประเทศ อาทิ IKEA  

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 



 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อคโฮล์ม (ระยะทาง 324 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  เมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศสวีเดน ท่ีประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ 14 เกาะท่ีโอบล้อมด้วยทะเลบอลติก 
ทะเลสาบมาลาเร็น จึงท าใหส้ตอ็คโฮลม์เป็นหน่ึงในนครหลวงท่ีงดงามในสแกนดิเนเวยี จนไดรั้บขนานนามวา่ 
“ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Park Inn By Radisson Stockholm Hammarby Sjostad **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่า พพิธิภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม – แกมล่า สแตน - ล่องเรือ Tallink Silja Line 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัแสดงเรือรบหลวงวาซาของประเทศ

สวีเดนในสมยักษตัริยก์ุสตาฟท่ี 2 ทรงสร้างเรือวาซาเพื่อจะให้เป็นเรือรบท่ียิ่งใหญ่ ทรงอานุภาพและสวยงาม
ท่ีสุด แต่ทวา่เรือนั้นไดอ้ปัปางลงในวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ. 1628 ภายหลงัจากท่ีแล่นออกไปไดแ้ค่ 1,000 เมตร
เท่านั้น  ก่อนถูกกู้ข้ึนมาในศตวรรษท่ี 17 และรักษาช้ินส่วนของเรือไวไ้ด้กว่า 95 เปอร์เซนต์ อีกทั้งยงัมีรูป
แกะสลกัมากกวา่ร้อยช้ิน ปัจจุบนัเรือวาซาถือเป็นเรือท่ีมีคุณค่าโดดเด่นทางดา้นศิลปะ และเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกอีกดว้ย  น าท่านเขา้ชมศาลาวา่การเมืองสตอ็คโฮลม์ (City Hall)  อาคารสีแดงท่ีตั้ง
ตระหง่านอยู่ทางตะวนัออกของ KungSholmen Island ท่ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1911 ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวสวีดิช Ronar Ostberg ตวัอาคารสร้างดว้ยอฐแดงมากกวา่ 8 ลา้นกอ้น และมีห้องโถงอนัสวยงามท่ีประดบั
ไปดว้ยกระเบ้ืองโมเสคมากกว่า 19 ลา้นช้ิน ปัจจุบนัยงัถูกใช้ในงานราชการ และถูกใช้เป็นสถานท่ีจดัเล้ียง
รับรองของผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล                

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่แกมล่าสแตน (Gemla Stan) หรือเมืองเก่าท่ีมีกล่ินอายและมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรม 
สวีดิชอนัสวยงามของศตวรรษท่ี 17 ไม่ว่าจะเป็นบา้นเรือน และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่จตุรัส             
เมืองเก่า (Old Town Square) หรือเรียกในภาษาสวีดิชวา่ “Stortorget” ท่ียงัคงรักษาบา้นเรือนและส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆอนัสวยงามสมยัยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

14. .30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ Tallink Silja Line ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก และ
ร้านคา้ต่างๆ อาทิ ร้านขายสินคา้ปลอดภาษี คาสิโน ร้านอาหาร และสปา เป็นตน้ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับ
คา้งคืนบนเรือ 1 ใบ เพื่อความสะดวกของท่าน) 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเรือส าราญ Tallink Silja Line 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

พกัค้างคืนบนเรือส าราญ Tallink Silja Line (ห้องอินไซด์) 
 
 
 
 



 
 

วนัทีห่ก เฮลซิงก ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารบนเรือส าราญ 
09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด ์
 น าเขา้เดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ซ่ึงมีช่ือเดิมว่า เฮลซิงฟอร์ส ตั้งอยู่ทางใตข้องประเทศฟินแลนด์ ริมชายฝ่ังอ่าว

ฟินแลนด์ ใจกลางทะเลบอลติก (Baltic) เมืองน้ีก่อตั้งข้ึนโดยพระเจา้กุสตาฟ วาซา ท่ี 1 แห่งสวีเดน (Gustav 
Vasa of Sweden) ในปี ค.ศ. 1550 เพื่อเป็นศูนยก์ลางการคา้แข่งกบัเมืองทาลลินน์ ซ่ึง ตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง              
อ่าวฟินแลนด ์และลอ้มรอบไปดว้ยทะเล จึงไม่น่าแปลกใจเลยท่ีเมืองแห่งน้ีจะเป็น 1 ในเมืองท่าท่ีส าคญัแห่งนึง
ของโลก น าท่านเขา้ชมมหาวิหารอุสเปนสก้ี (Uspenski Cathedral) มหาวหิารศาสนาคริสต ์นิกายออร์ธอดอกซ์
ท่ีดูสวยงามสะดุดตาตามสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย ซ่ึงสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1862 และออกแบบโดย Aleksei 
Gornostajev  นอกจากน้ีมหาวหิารแห่งน้ียงัเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ของประเทศฟินแลนด์และ
ประเทศรัสเซีย  จากนั้นน าท่าน   เขา้ชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม 
“โบสถ์หิน (Rock Church)”  ตั้งอยูบ่นภูเขาหินแกรนิตใจกลางเมืองเฮลซิงกิ ทีดูโดดเด่น สะดุดตาอยูใ่นกลาง
เมืองเฮลซิงกิ โบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดยสองพี่น้องสถาปนิกชาวฟินแลนด์ Timo และ TuomoSuomalainen    
ดว้ยการระเบิดชั้นหินธรรมชาติในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2511 และสร้างเสร็จในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ของปี
ถดัมา และมีความเช่ือวา่หากใครก็ตามไดม้าจุดเทียนอธิษฐานเร่ืองเก่ียวกบัความรักในโบสถ์น้ีก็จะสมหวงัใน
ส่ิงท่ีอธิษฐานทุกประการ และหากคู่รักมาจดังานแต่งงานข้ึนท่ีน่ีจะครองรักกนัยืนยาวจนแก่เฒ่า จึงท าให้ผูค้น
ส่วนใหญ่เรียกโบสถแ์ห่งน้ีวา่ “โบสถแ์ห่งความรัก”  

    
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย              น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียซิ์เบลิอุส (Sibelius Monument) อนุเสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่นสวนซิเบลิอุส ออกแบบโดย 
Eila Hiltunen โดยเอาแท่งเหล็กจ านวน 600 แท่ง มาเช่ือมเขา้ดว้ยนัออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ Jean Sibelius นักประพนัธ์เพลง Finlandia ซ่ึงเป็นเพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกข้ึนมา
เรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย 

14.30 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ 
17.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี AY89 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9.45 ชัว่โมง) 
 

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ 

07.15 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

      
 
 
 
 



 
 

7 วนั 5 คืน สแกนดเินเวยี 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 29 มิ.ย. – 5 ก.ค.,  
8-14 ส.ค., 21-28 มี.ค. 

5-11 ต.ค. 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 74,900 72,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 71,900 69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 68,900 66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 14,500 14,500 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) เร่ิมต้นทีท่่านละ 
(BKK-CPH//HEL-BKK) 

70,000 70,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-WAW//WAW-BKK) 

49.900 47,900 

ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสวเีดน ท่านละประมาณ 3,000 3,000 
 

หมายเหตุ: (คิด ณ วนัที ่14 มี.ค. 2560) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบิน ประกาศปรับ 
และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน  
 หากคณะเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 4,000 บาท 

 

โปรแกรมท่องเทีย่วสแกนดิเนเวยี (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ
ล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 
 
 



 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 ยโูร) 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประเทศสวเีดน 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 
 

กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  



 
 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณี ท่ีท่ านปฎิ เสธหรือสละสิท ธ์ิ  ในการใช้บ ริการ ท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว้นท่ านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรวนัเวลิด ์(One World) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบินฟินแอร์ได ้
อาทิเช่น คาเท่ยแ์ปซิฟิค ไอซ์แลนดแ์อร์ บริติช แอร์เวย ์เป็นตน้  ส่วนฟินแอร์พลสั (Finn Air Plus) สามารถสะสมไมลไ์ด ้
100% 
 



 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 
 
 
 



 
 

สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ี
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้น
จึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศสวเีดน 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 10 - 15 วนัท าการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด และ

ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา 

 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท  
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
แผนกวซ่ีา เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการย่ืนวซ่ีา) 



 
 

 

 
กรณเีด็กทีม่ีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันก าลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่ม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน  และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)
พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ทีอ่อกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่าน้ัน ซ่ึงต้องท าก่อนการย่ืนวซ่ีาอย่าง
น้อย 20 วนั 
 ส าเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 20 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวีซ่า 27 ธันวาคม ท่าน
จะต้องมียอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที ่8 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณบีัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาท ิส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ
ลูกจ้างทีน่ายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

 
 



 
 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวซ่ีา 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม ่าเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้  ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะ                       
ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพ่ือท าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 

 
 


