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THE 4 COUNTRIES  
สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง  

เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR) เดินทาง กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง69,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – โดฮา 

วนัที่ 2.โดฮา – โกเธนเบิร์ก – จตุัรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก –มลัโม – ปราสาทมลัโม 
วนัที่ 3. มลัโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS 

วนัที่ 4. ออสโล –  พิพิธภณัฑ์เรือไวกิง้โบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล– เกียร์โล 
วนัที่ 5. รถไฟสายโรแมนติกฟลมั – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด 

วนัที่ 6.เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – คาร์ลสตทั 

วนัที่ 7.คาร์ลสตทั – สต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตนั 

วนัที่ 8. พิพิธภณัฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม - ล่องเรือส าราญ เรือ SILJALINE     

วนัที่ 9. กรุงเฮลซิงกิ – จตุัรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน 

วนัที่ 10 โดฮา - กรุงเทพ 

วนัที่ 11 กรุงเทพ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ– โดฮา 
16.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ 

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 833 
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 20.40 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่พฤษภาคม63 จะออกเดินทางเวลา 20.45 น. และไปถึงโดฮาเวลา 23.55น. *** 

วันท่ี 2 
โดฮา – โกเทนเบิร์ก– จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก– มัลโม – 
ปราสาทมัลโม 

01.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองโกเทนเบิร์ก เที่ยวบินที่ QR 173 
*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 02.05น. และไปถึงโกเทนเบิร์กเวลา 07.35 น. *** 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินโกเทนเบิร์ก (Gothenburg)ประเทศสวีเดน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโกเทนเบิร์ก (Gothenburg)เมืองใหญ่อนัดบัสองของสวีเดน 
และใหญ่เป็นอนัดบัห้าในแถบนอร์ดดิก โดยเป็นเมืองที่ผงัเมืองคล้ายๆ กับอมัสเตอร์ดมัอย่างมาก เพราะในช่วงเเรกของการ
สร้างเมืองในช่วงปี ค.ศ.1621 นัน้ผู้อพยพชาวดัชต์มีส่วนในการก่อสร้างเมือง เเละคนท้องถ่ินมักจะเรียกช่ือเล่นๆ ของเมือง
เเห่งนีว่้า ลิตเติล ลอนดอน โดยมีสีสนัยามค ่าคืนที่คล้ายคลึงกับลอนดอน น าท่านชมจัตุรัส Gustav Adolf’sที่อยู่ใจกลาง
เมืองเเละมีความส าคญัอย่างมากในเร่ืองของการท่องเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮลซิงบอร์ก (Helsingborg)เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดน เช่ือว่าก่อตัง้ขึน้มา

ตัง้แต่ปี 1085 โดยในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์ก และได้ตกเป็นของสวีเดนตัง้แต่ปี 1658 หลงัสนธิสญัญารอสกิล ถือ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของประเทศสวีเดนในปัจจุบัน โดยมีชายแดนที่ห่างกันเพียง 4 กิโลเมตร จากเมืองเฮลซิงเออร์ 
(Helsingør) ของประเทศเดนมาร์ก   ซ่ึงมีช่องแคบเออเรซุนด์คัน่เป็นชายแดนธรรมชาติ น าท่านชมย่านเมืองเก่า ซ่ึงเป็นจุด
ที่สวยงามที่สดุของเมือง ถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง (rådhus)ที่สร้างแล้วเสร็จตัง้แต่ปี 1897 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อ
สู่เมืองเมืองมัลโม (Malmö)นัน้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดบัที่สามของสวีเดน โดยตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศเเละมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของสวนสาธารณะจนได้ฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านชม
ปราสาทมัลโม MalmöhusSlott (ด้านนอก) สร้างขึน้มาโดยกษัตริย์อีริกแห่งปอมเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1436 ก่อนที่พระเจ้าค
ริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก จะทรงโปรดให้มีการปรับปรุงใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1530 ซ่ึงเป็นช่วงที่เมืองมัลโมยังอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเดนมาร์ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของเมืองทางด้านทิศตะวนัตกเเละควบคุมการค้าขายทาง
เรือในช่องเเคบโอเรซุนด์ นอกจากนีเ้เล้วปราสาทเเห่งนีย้งัโด่งดังเพราะชาวเดนมาร์กใช้เป็นสถานที่คุมขงัเจมส์ เฮปเบิร์น พระ
สวามีคนที่สามของสมเด็จพระราชินีแมร่ีแห่งสกอตเเลนด์เเละในช่วงศตวรรษที่ 19 ยังใช้ลานของปราสาทเป็นลานประหาร
อีกด้วย จากนัน้น าท่านชมศาลาว่าการเมืองมัลโม (Malmö Town Hall)สไตล์ดตัช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1353 ซ่ึง
ได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยอาคารเเห่งนีมี้ความโดดเด่นเเละมีเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลา 
โดยตัง้อยู่บริเวณของจัตุรัส Stortorgetบริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปัน้ของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซ่ึงออกแบบและ
แกะสลกัโดย John Börjesonอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าตามร้านบริเวณรอบๆจตุัรัสตามอธัยาศัย 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกัBEST WESTERN MALMO ARENA หรือเทียบเท่า 

 

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

 เดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) น าท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน น าเที่ยวชม
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace)บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก
นับตัง้แต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวนัตอนเที่ยงเม่ือสมเด็จพระราชินี
นาถเสด็จประทบัอยู่ที่นี่ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย (Little Mermaid) สญัลกัษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาด
ใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือส าราญเทียบท่าอยู่ ชมน า้พุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)มีต านานเล่าขานว่า "เทพเจ้า 
ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพืน้ดิน
ขึน้มาจากใต้น า้ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวนันี ้

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตีฮ้อลล์ (City Hall)จุดถ่ายรูปสวยงามประจ าเมือง และท่านจะสามารถสัมผัส

บรรยากาศครึกครืน้ของใจกลางเมือง ช้อปปิง้สินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street)ถนนช้อปปิง้ ที่ยาวที่สุดในโลก 
เร่ิมจากศาลาว่าการเมืองไปสิน้สุดที่ KongensNytorvที่มีสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังอาทิLouis Vuitton, Emporio Armani, 
Bang &Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้า
ปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวก
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ของท่าน) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภตัตาคารบนเรือ 

16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) 
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือส าราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)   (ในกรณีที่ ห้องพัก Sea 

view cabin มีจ านวนห้องท่ีไม่เพียงพอต่อคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ 700 บาท) 

วันท่ี 4 
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – 
เกียร์โล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เรือเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo)ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพสงูที่สดุในโลกแทนที่โตเกียว 

ออสโลตัง้อยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซ่ึงเป็นธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ จากนัน้น าท่านชมบริเวณ ด้านนอกปราสาท Akerrusงานสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์ น าท่าน
ถ่ายรูป ศาลาว่าการเมืองออสโล ซ่ึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตัง้อยู่บริเวณริม
แม่น า้ ซ่ึงรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิง้โบราณ จดัแสดงเก่ียวกับเรือไวกิง้ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุด

ได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนีย้ังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือในชีวิตประจ าวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1 ,000 ปี เป็น
ต านานของชาวไวกิง้เรือถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะชาวไวกิง้ใช้เรือทัง้ในเ ร่ืองของการรบท าการค้าและออกส ารวจหา
ดินแดนใหม่ๆ จนมีค ากล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิง้ก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สดุ แล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) เมือง
แห่งสกีรีสอร์ทแสนสวยกลางหุบเขา และดินแดนแห่งกลาเซียร์ที่มีช่ือเสียงของนอร์เวย์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั USTEDALEN หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม– ไมดรัล– ล่องเรือชมความงามของซองฟ
ยอร์ด 

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

The Most Beautiful Train  Journey in The Worldนับเป็นเส้นทางรถไฟสาย ที่โรแมนติกที่สดุในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่
เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น า้ และน า้ตกเหนือคณานับที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา มุ่งสู่สถานีไมดรัล 
(Myrdal) ศูนย์กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้อยู่บนความสงู 857 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลใกล้กับฟยอร์ดAurlandที่มีภูมิ
ทัศน์งดงามสุดสายตา ที่ท่านจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ด อันเกิดจากการละลายของธารน า้แข็งปกคลุม
เหนือพืน้ดิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord)มุ่งหน้าสู่เมืองกุดวานเก้น 

(Gudvangen)ซ่ึงฟยอร์ดนีน้อกจากจะได้รับการจัดอนัดบัเป็นมรดกโลกแล้ว ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นฟยอร์ดที่ยาวและ
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ลึกที่สุดในโลก (The longest and deepest fjord in the world)ช่วงที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สดุคือ NARROW FJORD

ระหว่างทางเพลิดเพลินกับภูผาสูงชันอันเขียวขจี ธารน า้ตกนับร้อยสาย ส าหรับฟยอร์ดนัน้นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของแผ่นธารน า้แข็งในยุคน า้แข็งเม่ือหลายล้านปีก่อน ในโลกนีมี้ไม่ก่ีประเทศที่มีฟยอร์ดแต่ฟ
ยอร์ดที่ได้ช่ือว่าสวยที่สุดในโลกคือฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ ซ่ึงช่องฟยอร์ดแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าสวยติดอันดบัโลกเช่นกัน แล้วน า
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั USTEDALENหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 6 เกียร์โล– ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์– คาร์ลสตัท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo)เพื่อชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FrognorSculoture Park)ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาว
นอร์เวย์ช่ือกุสตาฟวิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลกัหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวฎัจกัรใน
หนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตัง้ของรูปแกะสลักชิน้โบว์แดงของท่านช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะ
จากหินสลกัแกรนิตเพียงแท่งเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท (Karlstad)เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อกโฮล์ม ของประเทศ

สวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี ้สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl 
IX) ในปีค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stadที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึน้เม่ือปี 1730 , 
จตุัรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจ าจงัหวดั และสะพานหิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัBEST WESTERN GUSTAF FRODINGหรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 7 คาร์ลสตัท– สต็อกโฮล์ม– เมืองเก่ากัมลาสตัน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm)เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden)เป็นนครหลวงอัน
งดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อม
ด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบ มาลาเร็น (Lake Malaren) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านชมเมืองสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของโลก กรุงสต็อกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆ

เมืองที่ตัง้อยู่บนพืน้น า้ มีสถานที่ส าคญั อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง, พระราชวังหลวง
และพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง น าท่านชมบริเวณ เมืองเก่ากัมลาสตัน อันเป็นบริเวณที่ตัง้ของ
พระราชวงัหลวงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัBEST WESTERN BROMMAหรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 8 
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา –ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม -ล่องเรือส าราญ เรือ 
SILJALINE     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum)เป็นเรือที่ถูกกู้ขึน้มาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิน้ส่วน

เดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิน้ เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทาง
ศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เก่ียวข้องกับ
เรือล านี  ้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เก่ียวกับเรือวาซา  พิพิธภัณฑ์แห่งนีดึ้งดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดา
พิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวียน าท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall)ซ่ึงใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostbergสร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลีย้งรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือส าราญ TALLINK SILJA LINEที่พร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้า

ปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ 
17.00 น. เรือส าราญ TALLINK SILJA LINEน าท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ณ ภตัตาคารบนเรือ 
ที่พัก พกัค้างคืนบนเรือส าราญ TALLINK SILJA LINE 

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

วันท่ี 9 กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 

เดินทางถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เมืองหลวงใหญ่ของ
ประเทศฟินแลนด์ (Finland)ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝ่ังอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิได้รับฉายาว่าเป็น “ธิดาแห่งทะเล
บอลติก” ความงดงามของสถาปัตยกรรมอันได้รับอิทธิพลจากทัง้ทางฝ่ังยุโรปและรัสเซีย ชมตลาดนัดริมทะเล (Market 

Square)ที่มีช่ือเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยังเป็นที่ตัง้
สถานที่ส าคัญ อาทิเช่น ท าเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสซีเนเตอร์ (Senate 

Square) รายล้อมไปด้วยอาคารส าคัญๆที่สร้างในยุคที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซียและเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์
ของเฮลซิงกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตัง้อยู่ในสวนซิเบลิอุส สร้างขึน้เพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius นัก

ประพันธ์เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรีย์ที่ตัง้อยู่กลางแจ้ง ดูแปลกตา ทันสมัย เป็นผลงานของศิลปิน EilaHiltunenสร้างโดย
น าเอาแท่งเหล็ก 600 แท่ง มาเช่ือมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม กว้าง 10.5 เมตร ลึก 6.5 เมตร หนัก 24 
ตนั ตัง้อยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.25น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 302 
*** ส าหรับคณะท่ีเดินทางตัง้แต่ 21 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 18.00 น.และไปถึงโดฮาเวลา 23.50 น. *** 

23.20น. เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันท่ี 10 โดฮา –กรุงเทพฯ  
02.25น.  ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 980 

*** ส าหรับคณะท่ีเดินทางตัง้แต่ 21 มี.ค. จะออกเดินทางเวลา 02.05 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 
*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 25 เม.ย.จะออกเดินทางเวลา 01.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 12.55 น. *** 

12.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง 
THE 4 COUNTRIES  

สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง  
เดนมาร์กนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน 

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
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 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
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3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
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3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยูโร) 
 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย 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 า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

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

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาสวเีดน 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 20-30 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global(อาคารเทรนดี ้ช ัน้ 8) 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของ

ทางสถานทูตต้องการเพิ่มเต ิม และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่
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ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 15 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และ

หากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ 

พีน่อ้งทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอืสามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 6 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองค่าใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
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หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ยท ัง้สองทา่น(เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีา

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกน 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 
 

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. สัญชาตปัิจจุบัน ..................................สัญชาตโิดยก าเนดิหากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด           แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

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

 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

     ไม่เคย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

   ไม่เคย   เคย (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................    

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ 

 



  17  THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์กนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน                            [GQ3GOT-QR001]                                       

 

 
 
 
 
 


