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ทัวรยุโรป THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES สวีเดน นอรเวย 
เดนมารค 8 วัน 5 คืน (EK) 
ศาลาวาการกรุงสตอกโฮม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - กรุงออสโล – พิพิธภัณฑเรือไวก้ิง - ถายรูป
กับเงือกนอย - ลองเรือสําราญ DFDS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

THE 3 SCANDINAVIAN COUNTRIES  
สวเีดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. 
 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T 
สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮลม – พิพิธภัณฑเรือวาซา - เมืองเกากัมลาสตัน 
01.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 385 

 ** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดูไบ เวลา 05.00 
น. ** 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางตอสู กรุงสต็อกโฮลม โดยสายการบินการเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 157 

 ** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 08.30 น. และถึงสต็อกโฮลม เวลา 
12.15 น. ** 

13.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงทาอากาศยานสต็อกโฮลม-อาลันดา (Stockholm-Arlanda Airport) เมืองสต็อกโฮลม 
ประเทศสวีเดน (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันท่ี 
31 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานชมกรุงสต็อกโฮลม 
(Stockholm) เมืองหลวงใหญแสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เปนนครหลวงอัน
งดงามท่ีสุดในสแกนดิเนเวีย จนไดรับขนานนามวา ราชินีแหงทะเลบอลติก ประกอบดวยเกาะ
ใหญนอย 14 เกาะที่โอบลอมดวยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake 
Malaren) ทําใหสตอกโฮลมเปนเมืองหลวงที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก กรุงสตอกโฮลม 
งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองท่ีต้ังอยูบนพ้ืนน้ํา มีสถานที่สําคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, 
พิพิธภัณฑในยุคกลาง, มหาวิหารแหงเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปล่ียนการดทหารดานหนา
ของลานจัตุรัสกวาง เปนตน จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือวาซา (Vasa Museum) เปน
เรือท่ีถูกกูข้ึนมาในศตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสามารถรักษาช้ินสวนเดิมของเรือไวไดกวา 95 
เปอรเซ็นต และตกแตงประดับประดาดวยรูปแกะสลักนับรอยช้ิน เรือวาซาเปนทรัพยสมบัติทาง
ศิลปะท่ีโดดเดนและเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกในพิพิธภัณฑประกอบไป
ดวยนิทรรศการที่เก่ียวของกับเรือลําน้ี  9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตรเก่ียวกับเรือวาซา  
พิพิธภัณฑแหงน้ีดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑในสแกนดิเนเวีย และ
จากน้ันนําทานชมบริเวณเมืองเกากัมลาสตัน อันเปนบริเวณท่ีต้ังของพระราชวังหลวงใหทานได
ถายรูปท่ีระลึก (กรณีพิพิธภัณฑเรือวาซา ไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงิน



 

 

 
 

ทานละ 500 บาท)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS STHLM หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 สต็อกโฮลม – ซิต้ีฮอลล –คารลสตัท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมศาลาวาการกรุงสต็อคโฮลม (City Hall) ซ่ึงใชเวลาสรางถึง 12 ป ออกแบบโดย

สถาปนิกช่ือดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สรางดวยอิฐแดงกวา 8 ลานกอน และมุง
หลังคาดวยหินโมเสค สรางเสร็จสมบูรณในป 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของ
ทุกป จะมีพิธีเล้ียงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) นําทานชมบริเวณเมืองเกากัม
ลาสตัน อันเปนบริเวณที่ต้ังของพระราชวังหลวงใหทานไดถายรูปที่ระลึก แลวนําทานข้ึนสูจุดชม
วิวเมืองสต็อคโฮมในแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวเมือง 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยูระหวางเมือง

สต็อคโฮลม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอรเวย เพราะเปนเมืองผานระหวาง
สองเมืองใหญน้ี สรางเมืองโดยกษัตริยคารลท่ี 9 (Karl IX) ในปค.ศ.1604 ช่ือเมืองจึงเรียก
ตามพระนามของพระองค Karl-stad ที่น่ีมีโบสถใหญของเมือง สรางข้ึนเม่ือป 1730, จัตุรัส
ใจกลางเมือง, ศาลากลางประจําจังหวัด และสะพานหิน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก เขาสูท่ีพัก โรงแรม SCANDIC WINN หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 4 คารลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร – ศาลาวาการเมืองออสโล – ถนนคารลโจฮันเกท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูกรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอรเวย (Norway) ซ่ึงเปนเมืองหลวงท่ีมีคาครอง

ชีพสูงที่สุดในโลกแทนท่ีโตเกียว ออสโลต้ังอยูขอบดานเหนือของอาวฟยอรด ระหวางเสนทาง
ทานจะไดพบกับสภาพธรรมชาติที่แปลกใหม ซ่ึงเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ชมอุทยานฟรอก
เนอร (Frognor Sculoture Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอรเวยช่ือกุสตาฟ วิกเก
แลนด ที่ใชเวลา 40 ปในการแกะกลุมรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงใหคนรุนหลังไดเห็นวัฎ
จักรในหน่ึงชีวิตของมนุษย ตรงใจกลางของอุทยานเปนที่ต้ังของรูปแกะสลักช้ินโบวแดงของทาน
ช่ือ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแทงเดียว จากน้ันนําทานชมบริเวณ 
ดานนอกปราสาท Akerrus งานสถาปตยกรรมอันเกาแกในยุคเรอเนสซองค 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานถายรูป ศาลาวาการเมืองออสโล ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามดวยลักษณะของ

อาคารหอคอยคู ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ํา ซ่ึงรายลอมดวยอาคารท่ีสวยงามริมออสโลฟยอรด 
จากน้ันมีเวลาใหทานเดินเลนเลือกซ้ือของชอปปم�ง ณ บริเวณถนนคารล โยฮันส เกท (Karl 
Johans Gate) ใหทานเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม RADISSON BLU ALNA หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 5 ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน – พิพิธภัณฑเรือไวก้ิงโบราณ – Oslo Opera House – 
ลองเรือ DFDS 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski jump arena) น้ีต้ังสูง

ตระหงานอยูบนยอดเขา เปนสถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1952 จากน้ันนํา
ทานเขาชมพิพิธภัณฑเรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเก่ียวกับเรือไวก้ิงที่สรางจากไม ในยุค
คริสตศตวรรษที่ 9 โดยขุดไดจากรอบๆ ออสโลฟยอรด นอกจากน้ียังจัดแสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือ
ในชีวิตประจําวันที่มีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เปนตํานานของชาวไวก้ิงเรือถือเปนส่ิงท่ีสําคัญ
ท่ีสุด เพราะชาวไวก้ิงใชเรือท้ังในเร่ืองของการรบทําการคาและออกสํารวจหาดินแดนใหมๆ จน
มีคํากลาววาถาไมมีเรือไวก้ิงก็จะไมมียุคที่รุงเรืองท่ีสุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย พาทานถายรูป Royal Palace, Akerhus Castle สถานสําคัญประจําเมือง และมี

สถาปตยกรรมที่สวยงามโดดเดนที่เหมาะแกการแวะชมถายรูปเปนท่ีระลึก อีกทั้งโรงละคร
แหงชาติ (The Oslo Opera House) หน่ึงในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝم�งของออสโลให
เกิดเปนพ้ืนท่ีที่มีประโยชน และการปรับผังการจราจรของชายฝم�งดานตัวเมืองออสโล 

15.00 น. นําทานเดินทางสูทาเรือเพ่ือลงเรือสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ท่ีพร่ังพรอมไป
ดวยรานขายของ, รานคาปลอดภาษี,รานอาหาร, หอง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียม
กระเป�าสําหรับคางคืนบนเรือ 1 คืน เพ่ือความสะดวกของทาน) 

 
16.30 น. ออกเดินทางสูกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ําแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ�ต" ณ ภัตตาคารบนเรือ 
ที่พัก พักคางคืนบนเรือสําราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS (หองพักแบบ SEA VIEW) 



 

 

(ในกรณีที่หองพัก Sea view cabin มีจํานวนหองท่ีไมเพียงพอตอคณะ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการคืนคาใชจายใหทานละ 700 บาท) 
 

วันท่ี 6 โคเปนเฮเกน – ลิตเต้ิลเมอรเมด – น้ําพุแหงราชินีเกฟออน – พระราชวังอมาเลียนบอรก – ช
อปปم�ง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมารก (Denmark) นําทานเที่ยว

ชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถายรูปคูกับเงือกนอย(Little Mermaid) สัญลักษณของเมือง ใกล
กันเปนยานทาเรือขนาดใหญท่ีมีเรือสินคาและเรือสําราญเทียบทาอยู ชมน้ําพุแหงราชินีเกฟ
ออน (Gefion Fountain) มีตํานานเลาขานวา "เทพเจา ผูทรงอิทธิฤทธ์ิดลบันดาลใหพระนาง
กอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออนไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพ้ืนดินข้ึนมาจากใต
น้ํา ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันน้ี 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) บริเวณดานนอกที่ประทับ

ในฤดูหนาวของราชวงศแหงเดนมารกนับต้ังแต ค.ศ. 1794 ตกแตงแบบสไตลร็อคโคโค และจะ
มีการเปล่ียนทหารยามหนาวังทุกวันตอนเท่ียงเม่ือสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยูท่ีน่ี 
จากน้ันใหอิสระทานชมบริเวณจัตุรัสซิต้ีฮอลล (City Hall) จุดถายรูปสวยงามประจําเมือง และ
ทานจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกคร้ืนของใจกลางเมือง ชอปปم�งสินคายาน ถนนสตรอยก 
(Stroget Street) ถนนชอปปم�ง ท่ียาวที่สุดในโลก เร่ิมจากศาลาวาการเมืองไปส้ินสุดท่ี 



 

 

Kongens Nytorv ที่มีสินคาแบรนดเนมช่ือดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, 
Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger,Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MARINA หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 7 ปราสาทโรเซนบอรก – สนามบิน – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมความงามของภายนอกของปราสาทโรเซนบอรก (Rosenborg Castle) เปน

ปราสาทที่สรางข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบเรอเนสซองส หรือสรางในสมัยพระเจาค
ริสเตียนท่ี 4 นอกจากความงามของภายนอกแลวภายในปราสามแหงน้ียังเปนที่เก็บเคร่ืองเพชร 
มหามงกุฎ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณของราชวงศเดนมารคต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันอีกดวย 

15.35 น. 
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 152 
** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย.62 ออกเดินทาง เวลา 14.20 น. และถึงดูไบ เวลา 23.45 
น.** 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
  
วันท่ี 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
จ03.40 
น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 376 

 ** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 11 พ.ย.62  ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
12.35 น. ** 

13.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
  
  

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

11-18 ก.ย. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 15,900.- 



 

 

09-16 ต.ค. 62 59,888.- 59,888.- 59,888.- 42,900.- 15,900.- 
11-18 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 8,900.- 
26 พ.ย.-03 ธ.ค. 

62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 8,900.- 

01-08 ธ.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,900.- 8,900.- 
29 ธ.ค.-05 ม.ค. 

63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 43,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 



 

 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวีเดน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันย่ืน เปน

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 



 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวีเดน) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15วันทําการ 
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนด้ี ช้ัน 8) *** 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                        
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไมชํ่ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

 

2. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 
4.1 กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป  สว่นตัว
ของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสําเนา ยอ้นหลัง 3 เดอืน รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ี โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 
แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 15 วัน กอ่นวนัยื�นวซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที�
มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชี�แจง         
4.2 กรณีเปลี�ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถ่ายสําเนาสมดุบัญชมีาทั �งสองเลม่ (ทั �งเลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 



 

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
การยื�นขอวซ่ีาจะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูต
อาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์
ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

3. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลังขาว
เทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครื�องประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชีื�อของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการที�ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที� 
โฉนดที�ดนิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายไุม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 
 

4.3กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
     4.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) ระบชุื�อเจา้ของบัญช ี  (ผู ้
ที�ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชื�อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที�เจา้ของบัญชีออก

ค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสัมพันธม์า
โดยชดัเจนวา่เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งไร ฉบับภาษาอังกฤษ  
     4.3.2. สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้่ายให ้
     4.3.3. สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน หรอื Bank Statement ในขอ้ 3.1 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 



 

 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ต
มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบิดาจะตอ้งคัด

หนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้มเดินทางมา
สัมภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ท ั�งสองทา่น 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั�น 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุ
เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสวเีดน 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 



 

 

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

5. สถานที�เกดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  
6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………….……………………… 
7. สัญชาตปัิจจุบนั .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า        แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.........................................อเีมล..................................................... 
12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแต่วันที�................................... ถงึวนัที�........................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย        เคย  (กรณุาระบวุันที� หากทราบ)............................................. 

 

**กรณลีูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย                   เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ).................................................... 



 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรุณาระบชุื�อ ...................................................... 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    ………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้            ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งสิ�นท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 
 
 
 
 


