
 
 

 

  

 

สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง (พกับนเรือ 1 คืน) 

เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน  By Thai Airway (TG) 
 

 กรงุโคเปนเฮเกน้ >> เมอืงหลวงของประเทศเดนมารก์ เมอืงแห่งกลิ่นอายแห่งความรกัในเทพนยิาย 
 DFDS>> ลอ่งเรือสาํราญสู.่.ออสโล เพลดิเพลินไปกบัสิ่งอาํนวยความสะดวกภายในเรือสาํราญ 

 กรงุออสโล >> เมอืงหลวงของประเทศนอรเ์วย ์เมอืงท่ีนา่อยูท่ี่สดุเมอืงหนึง่ของโลก 
 กรงุสตอกโฮลม์ >> เป็นเมอืงหลวงของประเทศสวีเดน  “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” 

 

 

 
 

DAY ITINERARY 7วนั/4คืน (มีรถโคช้บรกิารทุกวนั) MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เยน็ 

1 สนามบินสุวรณภูมิ – โคเปนเฮเกน้ (เดนมารก์) / (TG950 00.50-06.35น.)     

2 
กรุงโคเปนเฮเกน้ – พระราชวงัอามาเลียนบอรก์ – น้ําพุเกฟิออน 

รูปป้ันเงือกน้อย – เขา้ชมปราสาทโรเซนบอรก์–ถนนสายชอ้ปป้ิงเรือสาํราญ DFDS 
 

 
 DFDS 

3 
กรุงออสโล (ประเทศนอรเ์วย)์–สวนประติมากรรมวิกกลนัด-์(ผ่านชมศาลาวา่การ

กรุงออสโล–พระราชวงัหลวง– พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง–ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

   
OSLO 

4 กรุงออสโล – คาลสตทั (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮลม์    STOCKHOLM 

5 กรุงสตอกโฮลม์–ศาลาวา่การกรุงสตอกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือรบวาซา-ชอ้ปป้ิง    STOCKHOLM 

6 สตอกโฮลม์– สนามบินสตอกโฮลม์ (TG961 13.30-05.45+1 น.)     

7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)      



 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
10 – 16 กนัยายน 2561 
05 – 11 พฤศจกิายน 2561 
24 – 30 พฤศจกิายน 2561 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรงุเทพฯ – กรงุโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมารก์) 

22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ชัน้ 4  ประตทูางเข้าหมายเลข  4 แถว D 

เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  (2)      กรงุโคเปนเฮเก้น – พระราชวงัอามาเลียนบอรก์ – น้ําพเุกฟิออน   

                                   รปูปัน้เงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอรก์–ถนนสายช้อปป้ิง– เรือสาํราญ DFDS  

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG950 

06.35 น.  เดนิทางถงึกรงุโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) เมืองหลวงของ

ประเทศเดนมารก์ จากนัน้นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร นําทา่นรบัสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืง 

นําท่านชมความงามภายนอกพระราชวงัอามาเลียนบอรก์ 

อนัเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ก ชมอาคารบ้านเรือน 

สไตล์เดนมาร์ก ชมน้ําพุเกฟิออน พร้อมฟังประวัติอันน่า  

ประทบัใจ แลว้นําท่านชมและถ่ายรปูกบัเงือกน้อย “Little Mermaid”อนัเป็นสญัลกัษณ์ของกรุง

โคเปนเฮเกน้นําท่านเข้าชมปราสาทโรเซนบอรก์ศลิปะแบบดตัชเ์รเนซองส ์ภายในประดบัตกแต่ง

ลดทนัท!ี!! 
2,000 บาท/ท่าน  
จากราคาเดมิ 55,900 บาท 

ไมร่วมคา่วซีา่สวเีดน 3,300 บาท/ทา่น 
และคา่ทปิ 1,800 บาท/ทา่น 

 



 
 

 

  

 

ด้วยวตัถุลํ้าค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่มงกุฎที่ประดบัด้วยอญัมณีที่สวยงามลํ้าค่า 

เก้าอี้ที่ใช้ในพระราชพธิรีาชาภิเษกของกษัตรยิ์ ราชบลัลงัก์ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสื้อ

เกราะของอศัวนิ ซึ่งลว้นแลว้แต่เป็นของลํ้าค่าในศตวรรษที่17 ในอดตีปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งเพื่อ

จุดประสงคใ์ชใ้นการพกัรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมยันัน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (1) 

บา่ย อิสระให้ท่านช้อปป้ิง และเลือกซื้อของฝากบนถนนสายช้อปป้ิงที่ยาวที่สุดในยุโรป 

“Stroget”เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ นําท่านเดนิทางสูท่า่เรอื เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางสู่

กรุงออสโล โดยเรอืสําราญขนาดใหญ่ DFDS ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี

นานาชนิด และเพลดิเพลนิไปกบัสิง่อาํนวยความสะดวกภายในเรอืสาํราญ อาทเิช่นไนต์คลบั, บาร,์ 

หอ้งเกมส ์ฯลฯ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่แบบบฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารภายในเรือสาํราญ DFDS  (2) 

  ห้องพกัภายในเรือสาํราญแบบ 2 Berth Inside  

หมายเหต ุ ลูกคา้ควรแยกกระเป๋าเตรยีม  OVER NIGHT BAG สาํหรบัคืนแรกท่ีใชบ้นเรอื DFDS เน่ืองจาก

กระเป๋าใบใหญจ่ะไปรบัอีกที ท่ีกรงุออสโล ประเทศนอรเ์วย ์

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3)      กรงุออสโล (ประเทศนอรเ์วย)์–สวนปฏิมากรรมวิกกลนัด ์

                                  ศาลาว่าการกรงุออสโล–พระราชวงัหลวง– พิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง–ช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

เช้า  รบัประทารอาหารเช้าแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารภายในเรือสาํราญ DFDS   (3) 

09.45 น. เดนิทางถึงกรุงออสโล (Oslo) เมอืงหลวงของประเทศนอร์เวย์ เดมิเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาว

ไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันได้รบัการยอมรบัว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด

เมืองห น่ึงของโลกนําท่ านชม สวน ป ฏิม ากรรม วิกกลัน ด์

สวนสาธารณะอนัเป็นผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

นอร์เวย์ ซึ่งแสดงเกี่ยวกับวฏัจกัรชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเสาหิน 

“โมโนลิธ”กลางสวนที่สูงถงึ 17 เมตร ที่ยิง่ใหญ่ที่สุด หวัหน้าทวัร์

คอยแนะนําใหท้่านถ่ายรปูในมุมมองทีส่วยทีสุ่ด นําท่านผ่านชมศาลาว่าการกรงุออสโล สถานที่

มอบรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพที่รเิริม่โดยอลัเฟรด็ โนเบล ตัง้แต่ ค.ศ.1895 โดย Norwegian 



 
 

 

  

 

Nobel Committee ประเทศนอรเ์วยเ์ป็นผูค้ดัเลอืกผูร้บัรางวลั พธิมีอบรางวลัมขีึน้ทุกปีในวนัที่ 10 

ธนัวาคม ซึ่งตรงกบัวนัคล้ายวนัเสยีชวีติของ อลัเฟรด็ โนเบล  นําท่านผ่านชมพระราชวงัหลวง

ของกษัตริย์นอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่ประทบัของ King 

Charles ที่ 3 แห่งนอร์เวย์และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทบัอย่างเป็นทางการของราชวงศ์

นอรเ์วย ์  นําท่านผ่านชมAkershus Castle and Fortressเป็นปราสาทในยุคกลาง ป้อมน้ีสรา้ง

เพือ่เป็นแนวกาํแพงป้องกนัเมอืงออสโล และปราสาทแหง่น้ียงัเคยเป็นทีคุ่มขงันกัโทษอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  (4) 

นําทา่นเข้าชมพิพิธภณัฑเ์รือไวก้ิง (Viking Ship Museum) ทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงของกรงุออสโล 

ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเรอืไวกิ้ง อายุพนักว่าปี และการเดินทางของชาวไวกิ้งในอดีต ใน

พพิธิภณัฑแ์หง่น้ีมเีรอืไวกิง้ 3 ลาํ ซึง่ลาํทีย่าวทีส่ดุคอื 24 เมตร โดยชาวนอรเ์วยไ์ดข้ดุพบ และนําแต่

ละชิ้นมาประกอบเป็นรูปเรอืไดเ้กอืบสมบูรณ์ นําท่านชมย่านการคา้ทีข่ายของที่ระลกึจากนอรเ์วย ์

แลว้อสิระใหท้า่นพกัผอ่น ถ่ายรปู หรอืชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน  (5) 

นําทา่นเขา้ทีพ่กั HOTEL SCANDIC FORNEBU, OSLO  4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    (4)    กรงุออสโล – คาลสตทั (ประเทศสวีเดน) – กรงุสตอกโฮลม์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารโรงแรม  (6) 

นําท่านเดนิทางผ่านป่าเขาอนังดงามสู่เมืองคาลสตทั (Karlstad) เมอืงสวยรมิทะเลสาบแวเนิรน์

อนังดงามของประเทศสวเีดน จนไดร้บัการขนานนามวา่ไวกิง้แหง่สแกนดเินเวยี    

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน   (7) 

บา่ย นําท่านเดนิทางผา่นดนิแดนชุมชนไวกิง้ แหง่อดตีของประเทศสวเีดน สลบัดว้ยป่าเขาและทะเลสาบ

อันงดงามสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน 

(Sweden) เป็นนครหลวงอนังดงามที่สุดในสแกนดเินเวยี จนได้รบัขนานนามว่า ราชนีิแห่งทะเล

บอลตกิ ประกอบดว้ยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic Sea) ทะเลสาบ

มาลาเร็น (Lake Malaren) ทําให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก กรุง

สตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตัง้อยู่บนพื้นน้ํา มีสถานที่สําคญั อาท ิ

อาคารรฐัสภา, พพิธิภณัฑ์ในยุคกลาง, มหาวหิารแห่งเมอืง,พระราชวงัหลวงและพธิเีปลี่ยนการด์

ทหารดา้นหน้าของลานจตุัรสักวา้ง เป็นตน้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจีน  (8) 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า  

 

 



 
 

 

  

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   (5)   กรงุสตอกโฮลม์–ศาลาว่าการกรงุสตอกโฮลม์ – พิพิธภณัฑเ์รือรบวาซา 

                                                ช้อปป้ิง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคารโรงแรม  (9) 

นําท่านเขา้ชมศาลาว่าการกรงุสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใชเ้วลาสรา้งถึง 12 ปี ออกแบบโดย

สถาปนิกชื่อดงัของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลงัคา

ดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสรจ็สมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วนัที่ 10 ของเดอืนธนัวาคมของทุกปี จะมี

พธิเีลีย้งรบัรองผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน   (10) 

บา่ย จากนัน้นําท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรอืที่ถูกกู้ขึน้มาในศตวรรษที ่

17 เน่ืองจากสามารถรกัษาชิน้ส่วนเดมิของเรอืไวไ้ดก้ว่า 95 เปอรเ์ซน็ต์ และตกแต่งประดบัประดา

ดว้ยรปูแกะสลกันบัรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรพัยส์มบตัทิางศลิปะทีโ่ดดเดน่และเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่

สําคญัที่สุดแห่งหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรอืลําน้ี 9 

นิทรรศการ ยงัมภีาพยนตรเ์กี่ยวกบัเรอืวาซา พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีดงึดูดนักท่องเที่ยวไดม้ากทีสุ่ด ใน

บรรดาพพิธิภณัฑใ์นสแกนดเินเวยี จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากยา่นใจกลางเมอืง  

 **อิสระอาหารคํา่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน** 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)       สตอ็คโฮลม์  – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (11) 

 จากนัน้ออกเดนิทางสูส่นามบินนครสตอ็คโฮลม์  เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ มเีวลาใหท้า่นได้

ทาํ  TAX REFUND คนืภาษก่ีอนการเชค็อนิ 

13.30 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 961 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง   (7)   กรงุเทพฯ 

05.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทบัใจยิง่  

 

*************************************************** 
หมายเหต ุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 

 



 
 

 

  

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง  10-16 กนัยายน 2561  

    5-11 พฤศจกิายน 2561 // 24-30 พฤศจกิายน 2561  

 

คณะผูเ้ดนิทาง 
 

*** ลดทนัท ี2,000 บาท/ทา่น (จากราคาทวัร)์ *** ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งคู)่ 2-3 ทา่น/หอ้ง 

53,900 บาท 33,900 บาท เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กอายมุากกวา่ 7-12 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่(มเีตยีง) 

เด็กอายตํุา่กวา่ 7 ปี พักกบั 2 ผูใ้หญ ่(ไมม่เีตยีง) 47,900 บาท 31,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  9,500 บาท 
หมายเหต ุ      - ราคานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่สวเีดนและคา่ดาํเนนิการทา่นละ 3,300 บาท  

- ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ,ไกด ์และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,800 บาท 
- ลดราคา 2,000 บาท/ทา่น สําหรบัลกูคา้ทีซ่ ือ้ทวัรเ์ต็ม 
 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข ึน้ไป เขา้พกัแบบไมม่เีตยีง*** 
*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 25 ทา่นขึน้ไป หากจํานวนผูโ้ดยสารตํา่กวา่ 20 ผูใ้หญ ่
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** บรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหากสายการบนิเปลีย่นแปลงราคาหลังจากออกราคานีไ้ปแลว้ 
*** กรณีทนีอน 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมทีย่โุรปอาจจะไมม่ ีลกูคา้จําเป็นตอ้งจา่ยหอ้งพักเดีย่วเพิม่ (Single)  
*** กรณีหอ้งพักตา่งประเภทกนั เชน่ หอ้งคู ่2 ทา่น/หอ้ง (Twin/Double) หรอื หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 
(Triple Room) หรอื หอ้งพักเดีย่ว (Single) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั หรอื คนละชัน้ เนือ่งจากโรงแรมอาจจะ
แยกประเภทหอ้งแตล่ะชัน้กนัไป แตกตา่งกนั 
***หากลกูคา้คอนเฟิรม์การเดนิทาง กรณุาสง่สําเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่*** 
 
อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง  
 คา่โรงแรมทีพั่ก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ  

ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัการเดนิทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide 

คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ สําหรับผูเ้อาประกนัภัยอายมุากกวา่ 16 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไม่



 
 

 

  

 

เกนิ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุ
ถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตัว 

 คา่น้ํามันจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วนัที ่21 ธนัวาคม 2560 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี ้

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว, คา่ใชจ้า่ยอนั

เกดิจากการทําหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (1ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ30กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวเีดน และคา่ดาํเนนิการทา่นละ 3,300 บาท  
 คา่ทปิคนขบัรถ,ไกด ์และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,800 บาท(ชําระพรอ้มกบัยอดสว่นทีเ่หลอื) 
 ไมม่แีจกกระเป๋า 
 ไมแ่จกนํา้ดืม่บนรถ 

 
เง ือ่นไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวรห์นึ่งท่าน ท่านตอ้ง
เตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อํานวยความสะดวกสําหรับทา่นในการทําวซีา่ กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 
21วัน หรอื( 3 สัปดาห ์) ในการทําวซี่าเขา้ประเทศ หากเอกสารท่านล่าชา้ไม่ทันกําหนดหรอืไม่ครบตาม
มาตรฐานที่สถานทูตกําหนดในเรื่องการงาน และการเงนิ หรือการใหข้อ้มูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทําให ้
สถานทตูปฏเิสธการ ออกวซีา่  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด และหากวางมัด
จํา หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ เนือ่งจากเป็นต ัว๋
โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไม่สามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เช่น ไม่สามารถ คนืเงนิค่าต ัว๋, 
เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทาง, เลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

2. สําหรับค่าทัวรส์่วนที่เหลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันทําการ หาก
ไมไ่ดรั้บเงนิครบทัง้หมดกอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

3. หลังจากทา่นตกลงการจองและชาํระมัดจําเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่แฟ๊กซสํ์าเนาหนังสอืเดนิทาง  
4. เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้า่นเง ือ่นไข

และยอมรบัขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมดของทางบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

การยกเลกิ 
 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันทําการ คนืคา่มัดจําทัง้หมด 
 หากทา่นแจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด 

หรอืออกตั๋วแลว้ บรษัิทฯไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วไดเ้พราะเป็นเงือ่นไขของสายการบนิ เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋
โปรโมช ัน่ ซือ้ต ัว๋ขายขาด ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ เชน่ ไมส่ามารถ คนืเงนิคา่ต ัว๋, 
เปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง, เปลีย่นเสน้ทาง หรอืเลือ่นวนัเดนิทางได ้ฯลฯ 

 หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณา
อนุมัตวิซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอื
ยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกลา่วขา้งตน้  

 กรณียกเลกิ ดว้ยเหตผุลสว่นตวั  เชน่  หยดุงานไมไ่ด ้หรอื ตดิธรุะสว่นตัว หรอืเอกสารไมพ่รอ้มทีย่ืน่วซีา่
ได ้(ทา่นยกเลกิเอง หรอื เอกสารไมส่มบรูณ์) กอ่นเดนิทาง 45 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนื
มดัจําท ัง้หมด *** แตห่ากทา่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยยืน่วซีา่ไดท้นัตามกาํหนดเวลา 



 
 

 

  

 

และตอ้งไมอ่ยูใ่นเง ือ่นไขทีไ่มส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้ ทางบรษิทัฯ จะคนืมดัจําท ัง้หมด กรณียงั
ไมไ่ดย้ ืน่วซีา่ หรอื ออกต ัว๋ แตห่ากดาํเนนิการท ัง้ 2 อยา่งทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ ทางบรษิทัฯ จะคดิ
คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ เชน่ คา่วซีา่, คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ ฯลฯ สําหรบัผูท้ ีม่าแทนคดิคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ใหมจ่รงิ เชน่ คา่วซีา่ และ คา่ต ัว๋  *** 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิตามความจรงิทัง้หมด หรอื คดิตามคา่เสยีหาย เชน่ คา่ตั๋ว
โดยสาร, คา่โรงแรม, คา่ธรรมเนยีมวซีา่, คา่รถ เป็นตน้  

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่
ทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ 
หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่น 
เป็นกรณีไป 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ 
 - กระเป๋าใบใหญ ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ทีจ่ะบรรทกุใสใ่ตท้อ้งเครือ่งบนิ นํา้หนกัไมเ่กนิทา่นละ 30   กโิลกรมั 
(หากน้ําหนักเกนิ ทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่งหนาแน่น 
(สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัดหรอื Economy Class Passenger)  
- กระเป๋าสําหรบัหิว้ข ึน้เครือ่ง สายการบนิอนุุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 
เซนตเิมตร หรอื 25 เซ็นตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิว้) x 45 เซนตเมตร (18 นิว้)  
- ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แคท่า่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นัน้ และ หิว้ขึน้เครือ่งได ้
1 ใบ/ทา่นเชน่กนั 
 

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัการจองทวัร ์เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในโปรแกรมทวัรไ์ม ่
เอือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้, หรอืเครือ่งมอืตา่งๆในการพยงุตัว 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

 
สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

การจัดทําโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมทัวรต์ลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื การเปิดจองผา่นระบบออนไลน ์โดยใน 
วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทจะคนืเงนิ Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร)์ 
ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอืสลับโปรแกรม เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้มสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีาร
ลา่ชา้ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไมส่ามารถเขา้สถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯ 
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้าํระ Reservation Fee ไปแลว้  
 
การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

ในประเทศตา่งๆในแถบยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่งๆ จะมี
ขอ้กําหนดทีช่ดัเจน ในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคน
สว่นรวม 



 
 

 

  

 

 
หมายเหต ุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นหรอื
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
2. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการใดรายการ
หนึง่ ไมส่ามารถนํามาเป็นสว่นลด หรอืคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 
3. เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยกองตรวจคนเขา้เมอืง 
5. เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิไห ้
ทา่นไดไ้มว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  
6. สถานฑตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 
7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บจองทัวรแ์กล่กูคา้ทีม่กีารตัง้ครรภต์ัง้แต ่ 4 เดอืนขึน้ไป (เพราะอาจจะเกดิอนัตราย / 
เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 
8. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
9. ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่
ทัวรนั์น้ๆ ยนืยัน การเดนิทาง หากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้ กรณี CHECK-THROUGH (เชค็จากตา่งจังหวัดไปยโุรปเลย) กระเป๋า
เดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถ้กูตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะนําวา่ ทา่นควรเชค็กระเป๋ามาสนามบนิ
นานาชาตสิวุรรณภมูแิลว้เชค็ไปยโุรปอกีครัง้ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลง ไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็
มาจากตา่งจังหวัดมากทีส่ดุ 
10. ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. 
ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น 
11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
12. เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทั
ฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไข
ตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), 
หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และ
บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple Room) และหรอืโรงแรมทีม่หีอ้ง  3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะ
ไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ  
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 
 

 

  

 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 
และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  
2. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

3. ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ หรอื ผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ
กําหนด ซึง่ทางสายการบนิ จะล็อคทีน่ั่งไว ้ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถจัดการได ้เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง 
และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่น ัน้ 

เอกสารในการยืน่วีซ่าประเทศสวีเดน 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 (ในการยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกทา่นแสดงตน ณ ศูนยร์บัคาํรอ้งขอวีซ่าประเทศสวีเดน)  

** เอกสารทุกชุดท่ีมีช่ือภาษาองักฤษของผูเ้ดินทาง จะตอ้งตรงกบัหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ทุกตวัอกัษร ** 

 

เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม * ทา่นท่ีเคยถูกปฎิเสธวีซ่าเขา้ยุโรป  กรุณาแจง้ฝ่ายขายก่อนจองทวัร ์* 

 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป พรอ้มสาํเนา 1 ชุด และมีหน้าว่าง

ติดกนั อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ย 

 

2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร หรอื มีขนาดเทา่รูปหนา้ในหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT)  

จาํนวน 2 รูป (ไมส่วมแวน่ตา หนา้ตรง หา้มยิ้ ม หา้มใส่คอนเทคเลนสี 

และฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน) ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน  

อดัจากรา้นถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** กรณุาอย่าเย็บรปูถา่ยกบัเอกสาร หรอืมีรอยหมึกปากกา ** 

 

 

 



 
 

 

  

 

3.หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรบัรองการทาํงาน) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น** 

หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ื้อของ 

แต่ละสถานฑตู) **ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น** 

หากเป็นภาษาไทย หรือทะเบียนการคา้ภาษาไทย ตอ้งแปลท่ีสถาบนัท่ีไดร้บัรองการแปลท่ีถูกตอ้งตาม

สถานฑูตตอ้งการเท่านั้น (หากลกูคา้ยงัไม่ไดแ้ปลมา ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยแปลประมาณแผ่นละ 300-500 

บาท) 

กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัท ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวิสาหกิจ: ใช ้หนังสือรบัรองการทาํงานของ

บริษัทท่ีทาํงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุตําแหนํง อัตราเงินเดือน วนัเขา้ทํางาน และวนัท่ี

อนุญาตใหล้างาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พรอ้มแนบ สาํเนาสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้ม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

** หากไม่มี  สําเนาสลิปเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้ทําหนังสือช้ีแจงมาเป็น

ภาษาองักฤษ ช้ีแจง้วา่รบัเงินเดือนเป็นเงินสด หรือวธีิอ่ืน แนบมาดว้ย ** 

** สาํหรบัขา้ราชการ กรุณาแนบใบลา และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ มาดว้ย ** 

กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้สาํเนาหนังสือรบัรองบริษัทฯ หรือ สาํเนา

ทะเบียนพาณิชย ์ท่ีมีรายช่ือผูเ้ดินทางและวตัถุประสงคข์องบริษัท (ท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็น

ภาษาองักฤษ พรอ้มแนบ หลกัฐานการเงินของบรษิทั ยอ้นหลงั 3 เดือน 

กรณีเกษียณอายุ: ใช ้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุการทาํงาน ออกโดยบริษัทนายจา้งล่าสุด พรอ้ม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ หรือพิมพโ์ดยผูเ้ดินทาง เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุวนัท่ีเกษียณ ช่ือและท่ี

อยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนล่าสุด พรอ้มแนบ สาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

(ถา้มี) 

กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศึกษา: ใช ้หนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาน้ัน วา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ี 

ศึกษา พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น มีอายุไมเ่กิน 1 เดือน 

กรณีเป็นแม่คา้, ทาํธุรกิจส่วนตวั, ทาํอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพ ์หนังสือช้ีแจง้เก่ียวกบัอาชีพปัจจุบนั เป็น

ภาษาองักฤษ โดยช้ีแจง้วา่ คา้ขายเก่ียวกบัอะไร รา้นคา้ตั้งอยู่ท่ีใด เปิดดาํเนินการมาแลว้ก่ีปี มีรายได้

ต่อเดือนเท่าไร พรอ้มแนบ สาํเนาเก่ียวกบัการเสียภาษี มาดว้ย  

4. หลกัฐานการเงิน ** (สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี) **  

สเตทเมนท ์(Bank statement) ประเภทออมทรพัย ์ออกจากธนาคาร ยอ้นหลัง 6 เดือน พรอ้ม

ประทบัตราจากธนาคาร หรือ  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดท

ทุกเดือน หากขาดเดือนใดเดือนหน่ึงตอ้งขอแบงคส์เตทเมนทเ์ทา่นั้น  

**รบกวนทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน แลว้ปรบัยอดเงินในบญัชีภายใน 7 วนัก่อนนัด

สมัภาษณ ์ ตอ้งมียอดเงินท่ีครอบคลุมค่าทวัรด์ว้ยนะคะ  

และควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้-ออกเงินสมํา่เสมอ และมีจาํนวนไม่ตํา่กว่า 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นว่ามีฐานะ

ทางการเงินพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้า่ยอยา่งไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภูมิลาํเนา   



 
 

 

  

 

** ในกรณีท่ีสมุดบญัชี ไม่มีเลขท่ีเล่มกาํกับทุกหนา้ รบกวนขอเป็นสเตทเมนท์ ออกจากธนาคารเท่านัน้ 

ยอ้นหลัง 6 เดือน พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร ** 

** ในวันท่ีแสดงตวั กรุณานาํ สมุดบญัชีเงินฝากเล่มจริง ติดมาดว้ย เน่ืองจาก สถานทูตอาจเรียกดูสมุด

บญัชีเงินฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี ** 

กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรบัรอง

ค่าใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ดว้ย เป็นภาษาองักฤษ แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 

จะตอ้งมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมี

การเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกว่าจะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงิน พรอ้มระบุช่ือและ

ความสมัพนัธช้ี์แจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย ) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส(ถา้มี) / สาํเนาทะเบียนหยา่(ถา้มี)  / สาํเนาใบมรณะบตัร(ถา้มี)  / สาํเนาเปล่ียน

ช่ือ หรอืนามสกุล(ถา้มี) พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

หมายเหต.ุ. ตอ้งแปลจากสถาบันท่ีไดร้บัรองการแปลท่ีถูกตอ้งเท่านั้น (หากลูกคา้ยงัไม่ไดแ้ปลมา ตอ้ง

เสียค่าใชจ้า่ยแปลประมาณแผ่นละ 300-500 บาท) 

- สาํเนาทะเบียนบา้น (ไม่ตอ้งแปล) 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (ไม่ตอ้งแปล) 

กรุณาใส่ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในสาํเนาบตัรประชาชนและ 

สาํเนาทะเบียนบา้น เพ่ือกรอกฟอรม์ในการยืน่วซ่ีา  

6. กรณีเด็กอายุต ํา่กวาํ 18 ปีบริบูรณ:์ (เด็กตํา่กว่า 12 ปีไม่ตอ้งโชวต์ัว คุณพ่อและคุณแม่เซ็นต์ฟอรม์และยื่น

แทน) 

 - สูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัท่ีไดร้บัรองการแปลเทา่นั้น) 

-  หากไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดาหรอืมารดาผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย 

โดยใหท้างอาํเภอออกใหเ้ทา่นั้น เป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ  

***การพจิารณาวา่จะอนมุตัวิซีา่ใหห้รอืไม ่อยูท่ ีด่ลุยพนิจิของสถานทตู บรษิทัทวัรเ์ป็นเพยีงตวัแทนในการยืน่วซีา่
แทนทา่นเทา่น ัน้ ซึง่ทางสถานทตูอาจเรยีกเอกสารเพิม่เตมิไดบ้างกรณี การทีท่า่นเตรยีมเอกสารทีด่ ีและครบถว้น

ถกูตอ้ง ตามระเบยีบของสถานทตูน ัน้ จะชว่ยใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ สถานทตูอาจเลอืกสุม่ตวัอยา่งใน
การเรยีกสมัภาษณ ์หรอืเก็บหนงัสอืเดนิทางของทา่น เพือ่ทําการตรวจ หลงัจากทา่นเดนิทางกลบัมาถงึเมอืงไทยแลว้  
(ในกรณ ีท ีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ  ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการย ืน่วซีา่อกีคร ั�ง) 
** จงึเรยีนเพือ่ใหท้า่นทราบและขออภยัในความไมส่ะดวกลว่งหนา้** 

 

ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ประเทศสวเีดน 
ช ัน้ 8 อาคารเทรนดี ้สขุมุวทิ ซอย 13 คลองเตยเหนอื วฒันา กรงุเทพฯ 10110 

สถานทตูฯ คอ่นขา้งเขม้งวดเรือ่งเอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 
ขอความรว่มมอืลกูคา้ทกุทา่นกรณุาเตรยีมเอกสารอยา่งละเอยีดครบถว้นและถกูตอ้งตามรายละเอยีด 



 
 

 

  

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใครบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการยืน่วีซ่าของทา่นทาง

บริษทัฯ จะนาํขอ้มูลท่ีท่านใหม้า เพ่ือลงกรอกในฟอรม์วีซ่า 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ 
2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเ่กดิ ............................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .......................................................................................................... 
4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก).................................................................................................... 
......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ......................... 
มอืถอื .....................................................โทรศัพทบ์า้น ..................................................................   
5. อาชพีปัจจบุนั ............................................................................................................................ 
ชือ่สถานทีทํ่างาน หรอืรา้นคา้ ...........................................................................................................  
ทีอ่ยู ่.......................................................................................................รหัสไปรษณีย ์................. 
โทรศัพทท์ีทํ่างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ  (.....) โสด (.....) สมรส  (.....) หยา่ (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่
7. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรณุาระบสุถาบนัการศกึษา ................................................................ 
ทีอ่ยู ่......................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์....................................โทรศัพท ์...................................................… 
8. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ในสามปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่

� ไมเ่คย     � เคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีไ่ดรั้บวซีา่) 
………………………………………….…………………………………………………………………….……
9. ทา่นเคยสแกนลายนิว้มอืในการขอวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

� ไมเ่คย     � เคย (โปรดระบแุละระยะเวลาทีส่แกนลายนิว้มอื) 
………………………………………….…………………………………………………………………….…… 
ขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ 
10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 
 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN / DBL) ............หอ้ง   (กรณุาเลอืกประเภทหอ้งพัก) 
 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ…่…..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 
 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 
 10.4 หอ้งพักผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    
 10.5 หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร        ไมท่านเนื้อวัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิส 
      อืน่ๆ............................................................ 
12. หมายเลขสมาชกิ รอยัล ออรค์ดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี.............................................. 
 

 

 



 
 

 

  

 

เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทาง  
บรษิทัฯ แลว้ 
 
ยนืยันการจอง ชือ่-นามสกลุ....................................................................................... 
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